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 Peneltian ini dilatar belakangi adanya fenomena lapangan yang 

menunjukan adanya siswa kelas VIII yang kurang memiliki konsep diri yang baik 

dalam hal menjalin hubungan dengan teman, selain itu kurangya kepercayaan diri 

siswa yang terlihat saat proses kegiatan belajar sedang berlansung adalah siswa 

kurang mampu untuk mengjukan pendapat dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru, terlihat malu dan berusaha menghindar saat disuruh tampil di 

depan kelas, sert kurang yakin dengan kemampuan yang dimiliki saat 

mengerjakan tugas, sehingga membuat siswa melihat jawaban milik temanya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara konsep diri 

dengan kepercayaan diri siswa kelas VIII Mts al ihsaniyah sarang burung muaro 

jambi.   

 Jenis penelitian ini adalah korelasional, dengan populasi siswa kelas VIII 

di mts al-ihsaniyah yang berjumlah 52 orang dari jumlah populasi penelitian 

tersebut, seluruhnya dijadikan sebagai sampel penelitian. tekhnik pengmbilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik totl sampling. alat 

penguumpul data dan penelitian ini adalah angket yang berisi 81 item pernyataan 

untuk semua variabel penelitian. data yang diperoleh diolah dengan mengunakan 

analisis statistik corellations person produck moment dengan bantuan program 

SPSS 21,0.  



 Berdasarkan hasil analisis dataa, maka diketahui bahwa terdapat korelasi 

yang memadai, positif dan berarti antara konsep diri dengan kepercayaan diri 

siswa kelas VIII Mts al-ihsaniyah (muaro jambi. Hal ini memberikan impikasi 

pada peaksanaan layanan bimbingan dan konseling disekolah. sesuai dengan hasil 

yang diperoleh, maka guru pembimbing disekolah memiliki eran yang sangat 

penting dalam membantu siswa membentuk konsep diri yang baik, sehingga siswa 

lebih mampu untuk menampilkan kepercayaan dirinya.  

 

I. PENDAHULUAN  

Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting 

dalam kehidupan. Orang yang percaya diri merasa yakin atas kemampuan yang 

mereka miliki serta mempunyai pengharapan yang realistis. Bahkan ketika 

harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berfikiran positif dan dapat 

menerimanya. Percaya diri akan menentukan bagaimana seseorang akan menilai 

dan menghargai dirinya. Penilaian terhadap diri sendiri dapat terjadi apabila 

seseorang berinteraksi dengan lingkungan, cara orang lain memperlakukan 

individu dan apa yang dikatakan orang lain tentang individu. Hal itu menjadi 

acuan seseorang dalam menilai dirinya sendiri.  

Menurut Shanker (2013:40) percaya diri adalah “kepercayaan dan 

keyakinan pada kemampuan diri untuk melakukan atau mencapai sesuatu baik 

dalam sosial, hubungan, pekerjaan, atau hal-hal lainnya dalam kehidupan”. Maka 

dari itu, seorang individu yang kurang percaya diri akan terlihat dari sikap dan 

tindakannya, seperti tidak yakin pada diri sendiri, selalu bergantung pada orang 

lain, dan tidak berani mengambil keputusan. Rasa percaya diri yang tinggi 

merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi perkembangan kepribadian individu. 

Dengan adanya rasa percaya diri yang tinggi, maka akan membuat individu 

merasa lebih optimis dan dari rasa optimis ini akan mempunyai pengaruh yang 

besar bagi perkembangan kepribadian dan kehidupan yang dijalaninya. 
 

Sarastika (2014:5) menjelaskan definisi dari rasa percaya dri sebagai 

berikut: 

...suatu keyakinan seseorang untuk mampu berprilaku sesuai dengan 

harapan atau keinginannya. Apabila seseorang tidak memiliki rasa percaya 

diri, maka banyak masalah akan timbul, karena kepercayaan diri 

merupakan aspek kepribadian dari seseorang yang berfungsi untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Kapercayaan diri adalah satu 

aspek kepribadian yang terbentuk melalui interaksi individu dengan 

lingkungannya. 
 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rasa 

percaya diri merupakan sebuah keberanian seseorang untuk menghadapi 

tantangan, yang dapat memberi suatu kesadaran untuk pantang menyerah dalam 

menghadapi kesulitan. Rasa percaya diri penting bagi individu dalam 

berpartisipasi di kehidupan publik, seperti halnya ketika bergabung dengan  suatu 

masyarakat yang di dalamnya terlibat di dalam suatu aktivitas atau kegiatan, rasa 

percaya diri meningkatkan keefektifan dalam aktifitas atau kegiatan.  



Namun kenyataannya, untuk dapat menumbuh-kembangkan rasa percaya 

diri pada seorang individu bukanlah perkara yang mudah. Terutama pada diri 

remaja awal (13-15 tahun) yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri dan 

rentan terhadap segala pengaruh yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Pada 

masa ini, di dalam diri remaja akan terus terjadi ketidak-stabilan hingga masa di 

mana remaja berhasil membentuk teori mengenai dirinya yang lebih utuh 

Terdapat sejumlah istilah yang kontradiktif yang digunakan remaja dalam 

mendeskripsikan dirinya, seperti: jelek dan menarik, mudah bosan dan ingin tahu, 

peduli dan tidak peduli, tertutup dan suka bersenang-senang, hal-hal tersebut akan 

meningkat pada masa ini. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi remaja awal atau siswa siswa pada 

Sekolah Menengah Pertama atau sederajat untuk diberi kesadaran tentang konsep 

diri mereka. Ketika anak-anak memasuki masa remaja, konsep diri mereka akan 

mengalami perkembangan yang sangat kompleks dan melibatkan sejumlah aspek 

dalam diri mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Gunarsa (2006) yang 

mengatakan bahwa “konsep diri terbentuk dan berkembang berdasarkan persepsi 

seseorang mengenai sikap-sikap orang lain terhadap dirinya”.  

Penilaian terhadap diri sendiri dapat terjadi apabila seseorang berinteraksi 

dengan lingkungan, cara orang lain memperlakukan individu dan apa yang 

dikatakan orang lain tentang individu. Hal tersebut dapat menjadi suatu acuan bai 

seorang dalam menilai dirinya sendiri.  

Peranan penting konsep diri dalam perkembangan pada kalangan pelajar, 

secara fisik, sosial, maupun akademik akan berpengaruh terhadap bagaimana cara 

seorang siswa memerankan diri, menilai dan merespon segala pembaharuan yang 

datang dari luar dirinya. Demikian pentingnya peranan konsep diri bagi seorang 

siswa dalam masa perkembangannya di masa remaja awal. Namun konsep diri 

yang mereka miliki setiap saat dapat berubah, karena pada masa remaja awal 

tersebut merupakan masa goncangan emosional yang mana konsep dalam dirinya 

selalu berubah sesuai dengan hasil pembelajaran yang diperolehnya. 

Berdasarkan penjarabaran di atas, hendaknya siswa pada masa remaja awal 

mampu untuk memiliki konsep diri yang positif. Dengan begitu maka siswa 

dengan konsep diri yang positif akan merasa yakin dengan keputusan apa yang 

akan dia ambil atau tindakan yang akan dia lakukan serta tidak mudah 

terpengaruh oleh lingkungannya. 

Pada umumnya siswa SMP belum mampu untuk mengambil keputusan 

dengan berbagai pertimbangan secara matang, masih memerlukan peran orang 

lain seperti orang tua dan guru pembimbing dalam menentukan keputusan yang 

bijak demi menuju kemandirian. Namun adakalanya siswa berhak menentukan 

pilihan dalam menentukan arah kehidupannya, pada saat inilah siswa hendaknya 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam mengambil keputusan. Dengan 

adanya rasa percaya diri yang tinggi, maka diharapakan dapat membantu siswa 

dalam menjalani keseharian dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam 

proses pembelajaran untuk meraih hasil belajar yang maksimal. 

Penelitian ini memang tidak tergolong baru dalam dunia pendidikan, namun 

tetap menarik untuk dilaksanakan mengingat pada kenyataannya tidak semua 

individu siswa mampu untuk memilki rasa percaya diri yang tinggi, dan 

kurangnya rasa percaya diri yang tinggi juga merupakan gejala khas yang banyak 

menimpa para remaja, apalagi dalam masa remaja emosi masih labil.  



Konsep diri yang dimiliki seorang siswa tentunya dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang dapat berasal dari dalam diri maupun yang berasal dari luar diri siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anita (2014) berjudul “Konsep Diri Dalam 

Belajar Ditinjau Dari Latar Belakang Sosial Ekonomi Orang tua Siswa SMP 

Negeri 10 Muaro Jambi” membuktikan bahwa konsep diri dalam belajar ditinjau 

dari latar belakang sosial ekonomi orangtua siswa berada pada kualitas sedang 

(48,6%). Hal ini memberikan gambaran bahwasaanya faktor latar belakang sosial 

ekonomi orang tua memberikan pengaruh terhadap pembentukan konsep diri 

siswa di sekolah. 

Selain aspek konsep diri, memiliki rasa percaya diri yang tinggi juga 

merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi siswa di sekolah. Penelitian yang 

dilakukan Oriza (2016) berjudul “Identifikasi kepercayaan diri siswa dalam 

memiilih program lanjutan di SMP Negeri 7 Kota Jambi” membuktikan bahwa 

kepercayaan diri siswa dalam memilih program lanjutan di SMP Negeri 7 Kota 

Jambi,  berada pada tingkat tinggi.  

Berdasarkan penjabaran dari penelitian relevan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembentukan konsep diri yang baik pada diri siswa bukan 

hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, namun faktor eksternal seperti 

keluarga, teman bergaul dan lingkungan juga memberikan dampak yang 

signifikan terhadap pembentukan konsep diri siswa. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa orang yang mempunyai konsep diri yang positif terhadap dirinya, maka dia 

memelihara kemampauannya dengan perasaan yang positif terhadap dirinya, 

terhadap keraguan akan kemampuannya. Konsep diri yang baik tersebut dapat 

diperoleh dengan keberadaan dari lingkungan yang mendukung pembentukan 

konsep diri yang baik bagi siswa. 

Selain itu, kepercayaan diri merupakan salah satu aspek yang penting untuk 

dimiliki siswa di sekolah, selain dapat membantu siswa memilih program 

lanjutan, kepercayaan diri yang dimiliki siswa juga dapat memberikan dampak 

yang positif terhadap perkembangan akademik siswa dalam proses belajar 

mengajar. Namun siswa dengan kepercayaan diri yang rendah, maka pada dirinya 

terdapat kehampaan dan keputus-asaan dari individu dalam menghadapi tuntutan 

dan tantangan hidupnya, serta menghasilkan penilaian yang rendah atas dirinya 

sendiri, disinilah letak pentingnya penelitian ini dilakukan. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, 

fenomena yang terlihat adalah adanya siswa kelas VIII di MTs Al-Ihsaniyah yang 

kurang memiliki konsep diri yang baik dalam hal menjalin hubungan dengan 

teman-teman di lingkungan sekolah. 

Siswa dalam menjalin hubungan dengan teman-teman di sekolah tersebut 

terlihat tidak merata. Maksudnya adalah terlihat beberapa orang siswa cenderung 

memilih teman yang mereka anggap ada memiliki kesamaan, seperti siswa yang 

berasal dari keluarga dengan ekonomi yang memadai lebih memilih teman yang 

mereka anggap sederajat dengan mereka. Sebaliknya, siswa yang berasal dari 

keluarga yang kurang memadai merasa minder untuk dapat menjalin pertemanan 

dengan siswa yang berasal dari keluarga yang memadai tersebut. Sehingga secara 

tidak langsung terjadi pengelompokkan dalam hubungan pertemanan siswa di 

lingkungan sekolah. 

Meskipun tidak seluruhnya siswa bertindak seperti di atas, namun akan 

lebih baik bila seluruh siswa mampu untuk menjalin hubungan sosial yang baik 



dengan siswa lainnya tanpa memiliki batasan, sehingga dapat membantu 

pembentukan rasa percaya diri yang baik pada seluruh siswa. 

Sedangkan fenomena kurangnya kepercayaan diri yang dimiliki siswa yang 

terlihat saat proses kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung adalah siswa 

kurang mampu untuk mengajukan pendapat dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru, terlihat malu dan berusaha menghindar saat disuruh tampil di 

depan kelas, serta kurang yakin dengan kemampuan yang dimiliki saat 

mengerjakan tugas, sehingga membuat siswa melihat jawaban milik temannya. 

Selain fenomena yang berkaitan dengan rasa percaya diri siswa, terlihat pula 

fenomena lapangan yang berkaitan dengan konsep diri yang dimiliki siswa kelas 

VIII di MTs Al-Ihsaniyah. Fenomena yang terlihat tersebut antara lain adalah 

adanya siswa yang bersikap tertutup dan kurang mampu untuk terbuka dengan 

orang lain, pemurung sehingga sulit menjalin hubungan sosial yang baik dengan 

teman-temannya di sekolah. Selain itu, adapula siswa yang suka mengeluh dan 

cenderung pesimis menghadapi persaingan dalam kegiatan belajar di sekolah. 

Dalam bertindak, siswa juga terlihat begitu mudah dipengaruhi oleh teman-

temannya. Hal-hal tersebut memperlihatkan suatu bentuk dari konsep diri yang 

kurang baik yang dimiliki oleh siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dilihat betapa 

pentingnya aspek konsep diri dan kepercayaan diri yang baik bagi siswa di 

sekolah. Bertolak dari kenyataan inilah yang membuat peneliti merasa sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian, yang diwujudkan dalam bentuk skripsi 

dengan judul: “Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kepercayaan Diri Siswa 

Kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi”. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Konsep Diri 

Surna (2014:140) menyatakan bahwa konsep diri dapat 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.  

Calhaoun dan acocella dalam Ghufron & Risnawita (2010:13) 

mendefinisikan tentang konsep diri sebagai gambaran mental diri seseorang. 

Sedangkan Hurlock mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran 

seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan 

fisik, psikologis, social, emosional aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. 

Pudjijogyanti dalam Sobur (2003:511) berpendapat bahwa konsep diri 

terbentuk atas dua komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen 

afektif. Komponen kognitif merupakan pengetahuan individu tentang 

keadaan dirinya, komponen kognitif merupakan penjelasan dari “ siapa 

saya” yang akan memberi gambaran tentang diri saya.  

Rakhmat (2011:98) mengungkapkan bahwa konsep diri adalah 

“pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang diri ini 

boleh bersifat psikologis, social dan fisis".  

Kegagalan bukan dipandang sebagai kematian, namun lebih 

menjadikannya sebagai penemuan dan pelajaran berharga unuk melangkah 

ke depan. Orang dengan konsep diri positif akan mampu menghargai dirinya 
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dan melihat hal-hal yang posiif yang dapat dilakukan demi keberhasilan di 

masa yang akan datang, Dan seorang yang mempunyai konsep diri positif 

akan terlihat lebih optimis, penuh percaya diri terhadap segala sesuatu, juga 

terhadap kegagalan yang dialaminya.  

Ghufron & Risnawita (2010:) menyimpulkan bahwa konsep diri 

adalah apa yang dipikirkann dan dirasakan tentang dirinya sendiri. Ada dua 

konsep diri, yaitu konsep diri kognitif dan konsep diri afektif. Komponen 

kognitif disebut self image dan komponen afektif disebut self esteem.  

Komponen kognitif adalah pengetahuan individu tentang dirinya 

mencakup pengetahuan “siapa saya” yang akan memberikan gambaran 

tentang diri saya. Gambaran tersebut sering dikatakan sebagai citra diri 

seseorang. Sementara itu, komponen afektif merupakan penilaian individu 

terhadap dirinya sendiri yang akan membentuk bagaimana penerimaan 

terhadap diri dan harga diri individu. 

Masih dalam Ghufron & Risnawita (2010:13) Burn mendifinikan 

konsep diri sebagai kesan terhadap diri sendiri secara keseluruhan yang 

mencakup : 

a. Pendapatnya Terhadap Diri Sendiri,  

b. Pendapat Tentang Gambaran Diri Di Mata Orang Lain, Dan  

c. Pendapatnya Tentang Hal-Hal Yang Dicapai. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Sobur (2003:507) mengungkapkan 

bahwa konsep diri adalah “ semua persepsi kita terhadap aspek diri yang 

meliputi aspek fisik, aspek sosial, aspek psikologis yang didasarkan pada 

pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain”. 

Seseorang mempunyai konsep diri negatif jika ia meyakini dan 

memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-

apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak menarik, tidak disukai dan 

kehilangan daya tarik terhadap hidup. Orang yang mempunyai konsep diri 

negatif akan cenderung bersikap pesimistik terhadap kehidupan dan 

kesempatan yang akan dihadapinya. Ia tidak melihat tantangan sebagai 

kesempatan, namun lebih sebagai kegagalan.  

Rogers dalam Sobur (2003:507) mengartikan konsep diri adalah 

bagian sadar dari ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan, yaitu 

“aku” merupakan pusat referensi setiap pengalaman. Jadi, konsep diri 

adalah kesadaran batin yang tetap, mengenai pengalaman yang berhubungan 

dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. 

Berdasarkan definisi yang kemukakan oleh para ahli di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah sebuah penilaian seorang 

individu tentang dirinya sendiri, berdasarkankan sifat pribadi, sifat sosial 

emosional, dan intelektual yang ada pada diri individu tersebut sehingga 

mempengaruhi tingkah lakunya sehari-hari, cara pandang secara menyeluruh 

tentang dirinya, maupun lingkungan terdekatnya. 

 

Pengertian Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap 

individu. Kepercayaan diri diperlukan baik oleh seorang anak maupun orang 

tua, secara individual maupun kelompok.  



Menurut Widihastuti & Rahayuningsih (2009:59), percaya diri 

merupakan : 

“Keberanian, tidak minder, dan yakin akan kemampuan diri sendiri. 

Seseorang yang percaya diri dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang 

sesuai dengan tahapan perkembangan dengan baik, merasa berharga, 

mempunyai keberanian, dan kemampuan untuk meningkatkan prestasinya, 

mempertimbangkan berbagai pilihan, serta membuat keputusan sendiri 

merupakan perilaku yang mencerminkan percaya diri”. 

Menurut Kumara dalam Risnawati & Ghufron (2010:34) menyatakan 

bahwa kepercayaan diri merupakan ciri kepribadian yang mengandung arti 

keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Kepercayaan diri merupakan 

aspek kepribadian yang berisi keyakinan tentang kekuatan, kemampuan, dan 

keterampilan yang dimiliki.  

Anthony dalam Ghufron & Risnawita (2010:34) berpendapat bahwa 

kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang yang dapat menerima 

kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki 

kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai 

segala sesuatu yang diinginkan.  

Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat 

penting pada seseorang. Tanpa adanya kepercayaan diri akan banyak 

menimbulkan masalah pada diri seseorang.  

Kepercayaan diri merupakan alat yang paling berharga pada diri 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan dengan 

kepercayaan diri, seseorang mampu mengaktualisasikan segala potensi 

dirinya. Maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri dalam penelitian ini 

merupakan suatu kondisi mental atau psikologis siswa, yang menunjukan 

keyakinan kuat akan kemampuan diri sendiri, memiliki sikap optimis, mampu 

bersikap objektif, bertanggung jawab dan berfikir realistis. 

             

III. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti tergolong korelasional. Sesuai 

dengan pendapat Sutja, dkk (2014:135) penelitian korelasional maksudnya 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengukur kedekatan atau keterkaitan 

dua variabel atau lebih.  Dalam penelitian jenis ini, peneliti berusaha 

menghubungkan suatu variabel dengan variabel yang lain untuk memahami 

suatu fenomena dengan cara menentukan tingkat atau derajat hubungan di 

antara variabel-variabel tersebut.  

Tingkat hubungan tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi 

yang berfungsi sebagai alat untuk membandingkan variabilitas hasil 

pengukuran terhadap variabel-variabel tersebut.  

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. sesuai dengan pendapat  Sutja dkk (2014:85), yang 

menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif biasanya menggunakan instrumen 

(angket), menggunakan angka-angka, mengolah data secara deduktif (dari 

umum ke khusus) sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat menguji 

teori. 



Berdasarkan penjabaran dan kesesuaian dengan pendapat di atas, 

maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengungungkapkan hubungan yang 

positiff dan berarti antara konsep diri dengan kepercayaan diri siswa kelas 

VIII di MTs Al-Ihsaniyah. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan analisis persentase yang telah dilakukan pada masing-masing 

variabel penelitian, maka diketahui bahwa konsep diri siswa dengan nilai bobot 

yang diperoleh adalah sebesar 1507 dan besarnya nilai persentase rata-rata yang 

diperoleh adalah 74,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas konsep diri 

siswa kelas VIII di MTs Al-Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi berada pada 

kualitas yang baik. 

Sedangkan pada variabel kepercayaan diri siswa, diketahui bahwa jumlah 

nilai bobot yang diperoleh adalah sebesar 1772 dengan nilai rata-rata dari variabel 

tersebut adalah sebesar 81,1%. Dengan demikian, maka berdasarkan kriteria 

penafsiran persentase, dapat disimpulkan bahwa kualitas kepercayaan diri siswa 

kelas VIII di MTs Al-Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi juga berada pada 

kualitas yang baik. 

Hasil penelitian di atas juga disusun ke dalam bentuk chart untuk membantu 

pembaca dalam memahami dan membandingkan perolehan persentase rata-rata 

dari masing-masing variabel, yaitu seperti di bawah ini: 

 

 

Terlihat pada chart di atas, bahwa berdasarkan hasil analisis jawaban angket 

yang diperoleh dari responden penelitian, membuktikan bahwa persentase rata-

rata dari variabel konsep diri dengan kepercayaan diri yang dimiliki siswa kelas 

VIII di MTs Al-Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi tidaklah berbeda jauh. 
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Selanjutnya, hasil analisis terhadap data variabel konsep diri dan 

kepercayaan diri siswa kelas VIII di MTs Al-Ihsaniyah Sarang Burung Muaro 

Jambi yang telah diperoleh dari jawaban angket responden penelitian, dengan 

metode korelasi parametrik pearson product moment menggunakan bantuan 

program aplikasi SPSS 21.0, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,58 yang memiliki 

arti bahwa nilai korelasi berada pada taraf korelasi sedang.  

Dengan hasil korelasi sebesar 0,58 dan berada pada taraf korelasi sedang, 

maka kesimpulan yang diperoleh adalah “terdapat hubungan yang memadai antara 

konsep diri dengan kepercayaan diri siswa kelas VIII di MTs Al-Ihsaniyah Sarang 

Burung Muaro Jambi”. hasil ini memberikan makna bahwasannya bila nilai 

kualitas dari variabel konsep diri siswa mengalami peningkatan, maka kualitas 

dari kepercayaan diri siswa juga ikut meningkat dengan korelasi peningkatan 

sebesar 0,05. 

Hasil penelitian ini menguatkan teori yang telah dinyatakan para ahli, antara 

lain menurut Lauster dalam Ghufron & dan Risnawita (2014:15) menyatakan 

bahwa: 

“kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan 

diri sendiri, sehingga tindakannya tidak disertai rasa cemas, merasa bebas 

untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas 

keinginannya, mampu menjalin komunikasi dengan terbuka terhadap 

lingkungan terdekatnya keluarga maupun teman bermain, memilki dorongan 

prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri”. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

kepercayaan diri yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi cara 

berkomunikasinya terhadap lingkungan terdekatnya. Semakin tinggi rasa percaya 

diri yang dimiliki seseorang, maka dalam berkomunikasi dengan orang lain pun ia 

mampu untuk bersikap terbuka. Karena sikap merupakan salah satu aspek penting 

dalam berkomunikasi, maka dengan meningkatkan rasa percaya diri, maka 

individu akan mampu untuk meingkatkan keterbukaan dirinya terhadap orang 

lain. Sehingga individu tersebut lebih mudah menjalin hubungan dengan orang-

orang terdekat di lingkungan tempatnya berada. 

Namun untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa, sesuai dengan 

hasil penelitian ini siswa dapat meningkatkan kualitas dari konsep diri yang 

dimilikinya terlebih dahulu. Dengan demikian maka siswa lebih mudah untuk 

dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dinyatakan oleh Brooks & Emmert dalam Desmita, (2009:150) yang 

menyebutkan bahwa konsep diri yang baik memiliki ciri-ciri: 

1. Yakin akan kemampuannya menyelesaikan masalah. 

2. Merasa setara dengan orang lain. 

3. Menerima pujian tanpa rasa malu. 

4. Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan 

dan prilaku   yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. 

5. Mampu memperbaiki dirinya karena sanggup mengungkapkan aspek 

kepribadian  yang tidak disenangi dan ingin berubah 

 

Bila siswa mampu untuk memiliki konsep diri yang baik seperti ciri-ciri 

yang disebutkan di atas, maka secara tidak langsung siswa sudah memiki 



kepercayaan terhadap diri dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga siswa 

hanya perlu membiasakan diri untuk lebih berani menampilkan kepercayaan 

dirinya. Sesuai dengan hasil tersebut, maka pada dasarnya tujuan penelitian ini 

telah tercapai, dimana hasil penelitian ini telah mengungkapkan bahwa terdapat 

hubungan yang memadai positif dan berarti antara konsep diri dengan 

kepercayaan diri siswa siswa kelas VIII di MTs Al-Ihsaniyah Sarang Burung 

Muaro Jambi. 

 

V. KESIMPULAN 

Melalui analisis statistik yang telah dilakukan, pada dasarnya hasil 

penelitian ini sesuai dengan landasan teori yang digunakan. Sebagai hasil dari 

analisis sekaligus hasil dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan yang antara 

lain adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan analisis korelasi dengan formula pearson product moment,  

maka  hasil yang  diperoleh  sebagai  hasil  dari penelitian  ini  adalah  terdapat  

korelasi  sedang  yaitu sebesar 0,58 antara data konsep diri dan data rasa percaya 

diri siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat  hubungan yang memadai 

antara konsep diri dengan kepercayaan diri siswa siswa kelas VIII di MTs Al-

Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi. 

Hasil penelitian tersebut memberikan arti bahwa, jika konsep diri siswa 

kelas VIII di MTs Al-Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi mengalami 

peningkatan, maka kepercayaan diri siswa tersebutpun akan ikut meningkat 

dengan korelasi sebesar 0,58. 

Sedangkan hasil pengujian hipotesis penelitian membuktikan bahwa nilai 

korelasi lebih besar dari 0 (rxy > 0). Sehingga dengan berdasarkan hasil tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa H0 yang berbunyi “Terdapat hubungan yang positif dan 

berarti antara konsep diri dengan kepercayaan diri siswa kelas VIII di MTs Al-

Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi secara statistik terbukti kebenarannya. 
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