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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

 

A. Latar  Belakang 

Dalam dunia pendidikan, proses pendidikan yang efektif mengacu 

pada kemampuan lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan, 

mendistribusikan, mengelola, dan mendayagunakan sumber-sumber 

pendidikan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar 

lulusannya. Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk  

memfasilitasi individu mencapai hal tersebut pemerintah menyediakan 

sekolah untuk pengembangan diri setiap anak bangsa. 

 

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya 

selain diberikan pelajaran akademis, juga diberikan pelajaran yang ada 

hubungannya dengan sikap dan tingkah laku di sekolah. Semua ini berarti 

bahwa di sekolah selain mengajarkan kepandaian dalam berpikir, 

berpengetahuan yang luas, juga mendidik murid agar memiliki moral dan 

bertingkah laku yang baik, yang tidak merugikan orang lain atau teman di 

sekolahnya.karena pada masa sekolah yang kebanyakan remaja ini mereka 

masih labil dalam pembentukkan kepribadiannya. 
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Desmita (2014:232) mengemukakan bahwa bagi seorang anak, 

memasuki dunia sekolah merupakan pengalaman yang menyenangkan, namun 

sekaligus mendebarkan, penuh tekanan, dan bahkan bisa menyebabkan 

timbulnya kecemasan.Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya 

kecemasan dan ketegangan pada diri individu tersebut perlu adanya 

keberanian serta konsep diri yang positif dalam menjalankan kehidupan 

dilingkungan sekolah sehingga anak tersebut dapat berkembang untuk 

mengembangkan segenap potensi yang dimilikinyasehingga menjadi manusia 

seutuhnya. 

Perkembangan potensi yang dimiliki seseorang tidak akan terwujud 

begitu saja apabila tidak diupayakan. Upaya seseorang untuk 

mengaktualisasikan potensinya tersebut juga akan membentuk sikap dan 

kepribadiannya.Hal yang paling penting adalah bahwa aktualisasi potensi 

dapat diperoleh apabila seseorang memiliki konsep diri yang baik,konsep diri 

merupakan pondasi utama keberhasilan proses pembelajaran, termasuk 

bagaimana seseorang belajar meningkatkan kecerdasan emosionalnya.  

Menurut Brooks dalam Rakhmat (2009:98) konsep diri merupakan 

pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita. Ada pendapat lain menurut 

(Risnawita & Ghufron, 2010:14) “konsep diri merupakan apa yang dipikirkan 

dan dirasakan tentang dirinya sendiri”. Sejalan dengan pendapat tersebut 

Barnded dalam Rahman (2013:62) menyatakan bahwa konsep diri merupakan 
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sebagai pikiran, keyakinan, dan kesan seseorang tentang sifat dan karaketristik 

dirinya, keterbatasan dan kapabilitasnya, serta kewajiban dan aset-aset yang 

dimiliknya. 

Berdasarkan Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep diri 

seseorang merupakan hasil dari interaksi sosial yang akan mempengaruhi 

penampilan dari seseorang tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak disadari 

dan tidak diperhatikan oleh para guru yang hanya fokus pada pengembangan 

pengetahuan dan keterampilan siswa.Siswa akan lebih mudah untuk 

menentukan sikap dan perilaku yang harus diambil sesuai dengan gambaran 

diri mereka serta untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui kesadaran 

dalam memahami diri sendiri. Namun, apabila siswa tidak mampu memahami 

diri sendiri maka akan muncul berbagai permasalahan seperti pengharapan 

yang tidak realistis, harga diri rendah, merasa tidak mempunyai potensi, 

motivasi bealajar rendah, mudah putus asa, kurang percaya diri, dan suka 

mengkritik diri sendiri. Siswa yang demikian akan menanggapi segala sesuatu 

dengan pandangan negatif. 

Konsep diri rentan terganggu pada usia remaja. Konsep diri ini 

bukanlah merupakan faktor hereditas, melainkan faktor yang dipelajari dan 

terbentuk melalui pengalaman dan hubungan individu dengan orang lain. 

Konsep diri menurut Fitts (Hendriati Agustiani, 2006: 139) dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti :(a) Pengalaman, terutama pengalaman interpersonal, 
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yang memunculkan perasaan positif dan berharga,(b) Kompetensi dalam area 

yang dihargai oleh individu dan orang lain dan (c) Aktualisasi diri, 

implementasi dan realisasi dari potensi yang sebenarnya. Sedangkan menurut 

Saam dan Sri (2014:94) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi konsep diri 

yaitu(a) Kemampuan dan penampilam fisik,(b) Peranan keluarga,(c) Peranan 

Kelompok teman sebaya dan (d) Peranan harga diri ,dapat dikatakan banyak 

sekali faktor yang mempengaruhi konsep diri setiap orang,tidak terkecuali 

anak yang memiliki prestasi belajar yang rendah sekalipun. 

Konsep diri ini akanberkembang sejak bayi dan terus berkembang 

sejalan dengan perkembangan manusia.Menurut William D.Brooks (dalam 

Rahkmat, 2007:105) bahwa dalam menilai dirinya seseorang ada yang menilai 

positif dan ada yang menilai negatif. Maksudnya individu tersebut ada yang 

mempunyai konsep diri yang positif dan ada yang mempunyai konsep diri 

yang negatif.Apabila seseorang memiliki konsep diri positif, maka perilaku 

yang muncul cenderung positif.Sebaliknya, apabila seseorang menilai dirinya 

negatif, maka perilaku yang muncul pun cenderung negatif. 

Siswa yang memiliki konsep diri rendah dapat menyebabkan berbagai 

permasalahan.Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah bertindak 

curang atau menyontek saat ujian atau mengerjakan tugas. Kecurangan ini 

mudah ditemukan dan hampir terjadi di setiap jenjang pendidikan mulai dari 

pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.hal ini sering terjadi oleh siswa 
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siswi yang memiliki prestasi belajar yang rendah,mereka cenderung tidak bisa 

mengembangkan diri,memiliki kepercayaan diri yang rendah, suka bersikap 

curang dan mencontek saat ujian,hal ini dikarnakan oleh pendangan mereka 

terhadap dirinya yang tidak akan mampu menyelesaikan tugas dengan sendiri 

dan tidak percaya dengan kemampuan yang ada pada dirinya. 

Risnawita & Ghufron (2014:9)menyebutkan bahwaprestasi belajar 

merupakan  hasil yang diperoleh  siswa atau mahasiswa setelah melakukan 

aktivitas belajarnya yang dinyatakan dalam bentuk nilai angka atau huruf. 

Para siswa yang mengalami permasalahan dalam pencapaian prestasi belajar 

di sekolah menunjukan salah satu ciri  konsep diri yang negatif. 

Menyangkut dengan konsep diri negatif pada siswa saat disekolah 

inilah yang akan mempengaruhi prestasi belajar yang ingin dicapai,prestasi 

belajar yang tinggi merupakan hal yang diharapkan oleh guru dan orang 

tua,hasil yang didapatkan inilah yang akan dijadikan tolak ukur hasil belajar 

anak setelah menjalankan proses belajar selama satu semester atau bahkan 

selama sekolah. 

Namun, saat ini  banyak sekali siswa yang memiliki prestasi belajar 

yang rendah.  Penyebab rendahnya prestasi belajar pada siswa disebabkan 

oleh persepsi dan sikap yang negatif terhadap diri siswa.Selain itu juga, hal 

yang terkaitan permasalahan prestasi belajar adalah kesulitan belajar pada 

siswa.Persepsi yang salah ini terjadi disebabkan karena konsep diri yang 



6 
 

terbentuk adalah konsep diri yang negatif.Dimana siswa merasa tidak yakin 

dengan kemampuan yang dia miliki. Selain itu, terkadang ada beberapa guru 

mata pelajaran yang menganggap beberapa siswa bodoh karena mendapat 

nilai yang rendah, pernyataan kata bodoh pada siswa akan membuat siswa 

menjadi tersugesti dan menganggap dirinya bodoh dan tidak mampu. 

Adanya permasalahan pola belajar siswa mengalami penurunan 

terhadap prestasi belajar yang dicapai. Prestasi belajar siswa menurun  

merupakan permasalahan bagi pihak sekolah dan orang tua sehingga perlu 

dilakukan  tindakan secepatnya agar prestasi belajar siswa meningkat. Konsep 

diri negatif  siswa pada rasa takut kegagalan yang tinggi pada proses belajar 

sehingga menjadi penghambat dalam prestasi belajar.penghambat tersebut 

banyak didapatkan dari dalam diri siswa itu sendiri baik luar diri siswa itu 

sendiri. 

Konsep diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah  di SMA 

Adhyaksa 1 Kota Jambi memang masi tergolong negatif,dimana mereka 

membentuk konsep diri yang negatif akibat kurangnya penerimaan mereka 

dilingkungan sekolah hal itu membuat mereka menjadi pribadi yang 

menentang dan ada juga merasa minder,cotohnyaseperti siswa cenderung 

berinteraksi hanya dengan kelompoknya dan sulit membaur dengan siswa di 

luar kelompoknya,masih banyak siswa yang kurang berani mengemukakan 

pendapat didepan kelas maupun didalam kelompok,tidak fokus saat guru 
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menjelaskan,banyak siswa yang melihat pekerjaan siswa lain,kurang percaya 

diri serta memiliki pandangan dan sikap yang negatif tentang kemampuan 

dirinyasehingga saat ujian banyak mencontek hasil belajar teman yang 

memiliki peringkat kelas yang tinggi,terlebih lagi siswa yang memiliki 

prestasi belajar rendah ini banyak ditemukan suka membolos mengabaikan 

tata tertib, sulit diaturdan menunjukan sikap menentang peraturan sekolah. 

Disamping hal tersebut berdasarkan survey awal yang dilakukan 

dengan guru pembimbing kelas XI, didapatlah bahwasannya siswa kelas XI 

IPS 2  ini masih memiliki konsep diri yang negatif, hal ini dikarenakan 

siswa-siswa yang memiliki prestasi belajar rendah tersebut didapatkan 

berkali-kali melihat pekerjaan siswa lain dan membandingkan miliknya  

dengan siswa lain,mereka cenderung tidak pernah percaya dengan apa yang 

telah mereka isi dalam ujian soal atau latihan soal kegiatan belajar sehari-

hari.Sejalan dengan pemaparan walikelas XI IPS  2 tadi,salah satu guru mata 

pelajaran matematika di Adhyaksa menyatakan bahwa anak yang memiliki 

prestasi belajar rendah memiliki semangat belajar yang rendah,dimana 

mereka sendiri sebelum mencoba sudah merasa tidak mampu untuk 

memecahkan rumus matematika yang dianggap mereka sangat rumit.. 

Adapun berdasarkan Leger nilai keseluruhan siswa yang berada di Adhyaksa 

ini terdapat 44 siswa yang memiliki prestasi belajar rendah.Secara rinci akan 

disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 1.1 Persentase Jumlah Siswa yang Berprestasi Rendah 

No. Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Rata-rata 

kelas 

Jumlah Siswa 

yang Memiliki 

Nilai di Bawah 

Rata-rata Kelas 

% 

1 X IPA 1 28 75 2 Siswa 7,1  % 

2 X IPA 2 28 75 2 Siswa 7.1  % 

3 X IPA 3 27 75 3 Siswa 11.1 % 

4 X IPA 4 28 75 2 Siswa 7.1 % 

5 X IPS 1 33 75 5 Siswa 15.1 % 

6 X IPS 2 30 75 5 Siswa 16.6 % 

7 X IPS 3 32 75 3 Siswa 9.3 % 

8 X IPS 4 31 75 4 Siswa 12.9 % 

9 XI IPA 2 34 78 1 Siswa 2.9 % 

10 XI IPS 1 32 78 4 Siswa 12.5 % 

11 XI IPS 2 27 78 4 Siswa 14.8 % 

12 XII IPS 1 32 80 5 Siswa 16.6 % 

13 XII IPS 2 35 80 4 Siswa 11.4 % 

Jumlah 44 
 

44 Siswa 
 

 

Berdasarkan data leger nilai semester ganjil siswa adhyaksa 1 Kota 

Jambi, keseluruhan siswa dari kelas X – XII  yaitu44 siswa. Dari hasil leger 

nilai yang telah diolah menunjukkan bahwa Kelas X IPA 1,2 dan 4 berjumlah 

28 siswa yang memiliki rata-rata nilai kelas sebesar 75dan terdapat 2 siswa 

yang memiliki nilai dibawah rata-rata nilai kelas, jika dipersentasekan sebesar 

7.1% dari 28 siswa. Sedangkan kelas X IPA 3 berjumlah 27 siswa yang 

memiliki rata-rata nilai kelas sebesar 75. Terdapat 3 siswa yang memiliki nilai 

dibawah rata-rata nilai kelas, jika dipersentasekan sebesar 11.1 % dari 27 

siswa. 
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Kelas X IS 1 berjumlah 33 siswa yang memiliki rata-rata nilai kelas 

sebesar 75.Terdapat 5 siswa yang memiliki nilai dibawah rata-rata nilai kelas, 

jika dipersentasekan sebesar 15.1% dari 33 siswa.Kelas X IS 2 berjumlah 30 

siswa yang memiliki rata-rata nilai kelas sebesar 75.Terdapat 5 siswa yang 

memiliki nilai dibawah rata-rata nilai kelas, jika dipersentasekan sebesar 

16.6% dari 30 siswa.Kelas X IS 3 berjumlah 32 siswa yang memiliki rata-rata 

nilai kelas sebesar 75.Terdapat 3 siswa yang memiliki nilai dibawah rata-rata 

nilai kelas, jika dipersentasekan sebesar 9.3% dari 32 siswa.Kelas X IS 4 

berjumlah 31 siswa yang memiliki rata-rata nilai kelas sebesar 75.Terdapat 4 

siswa yang memiliki nilai dibawah rata-rata nilai kelas, jika dipersentasekan 

sebesar 12.9% dari 31 siswa. 

Kelas XI IPA 2 berjumlah 34 siswa yang memiliki rata-rata nilai kelas 

sebesar 78.Terdapat 1 siswa yang memiliki nilai dibawah rata-rata nilai kelas, 

jika dipersentasekan sebesar 2.9% dari 34 siswa.Kelas XI IS 1 berjumlah 32 

siswa yang memiliki rata-rata nilai kelas sebesar 78.Terdapat 4 siswa yang 

memiliki nilai dibawah rata-rata nilai kelas, jika dipersentasekan sebesar 

12.5% dari 32 siswa.Kelas XII IS 2 berjumlah 35 siswa yang memiliki rata-

rata nilai kelas sebesar 780. Terdapat 4 siswa yang memiliki nilai dibawah 

rata-rata nilai kelas, jika dipersentasekan sebesar 11..4% dari 35 siswa. 

Mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai faktor yang 

mempengaruhi konsep diri siswa merupakan salah satu upaya dalam membantu 
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siswa untuk mengatasi prestasi belajar yang rendah. Hal ini perlu diungkapkan 

apa saja faktor konsep diri yang dapat mempengaruhiprestasi belajar rendah yang 

dialami siswa. Di lingkungan sekolah terdapat masalah berkaitan konsep diri , 

terutama siswa yang memiliki prestasi belajar rendah, untuk hal ini sangat 

penting bagi anak yang memiliki prestasi belajar rendah untuk dipacu agar 

memiliki konsep diri yang baik serta menghindari faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi konsep dirinya tersebut Apabila siswa-siswi memiliki konsep diri 

yang baik maka dia akan lebih mengekspor dirinya serta percaya diri dengan apa 

yang ia kerjakan dan akan menambah giat anak tersebut dalam menggapai 

prestasi yang tinggi. 

Dari paparan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih 

mendalam dengan mengangkgat judul “Identifikasi Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Konsep Diri Siswa yang Memiliki Prestasi Belajar Rendah 

diSMA Adhyaksa 1 Kota Jambi”. 

B. Batasan Masalah 

Sehubungan adanya berbagai masalah yang timbul maka perlu dibatasi 

dengan maksud agar penelitian terarah dan lebih sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi konsep diri 

siswa yang siswa memiliki prestasi belajar rendah.  Namun peneliti 
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membatasi hanya 4 faktor saja yaitu : 1. Faktor peranan kemampuan dan 

penampilan fisik,2. Faktor peranan harga diri, 3. Faktor peranan keluarga 

dan terakhir 4. Faktor peranan teman sebaya. 

2. Sampel pada penelitian ini adalah siswa SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi 

yang memiliki nilai dibawah rata-rata yang telah ditetapkan oleh 

sekolah.Rata-rata yang dimiliki siswa yaitu untuk kelas X dengan nilai 

rata-rata < 75,kelas XI dengan nilai rata-rata < 78 dan untuk kelas XII 

dengan nilai rata-rata < 80. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dari faktor apa 

sajakah yang dapat mempengaruhi konsep diri siswa berprestasi belajar 

rendahdiSMA Adhyaksa 1 Kota Jambi.Dan rumusan masalah dalam 

penelitian ini secara khusus akan dijabarkan berdasarkan indikator yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proporsifaktor peranan kemampuan dan keadaan fisik 

dalam pembentukan konsep diri siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah di SMA Adhyaksa 1 Kota jambi? 

2. Bagaimanakah proporsifaktor peranan harga diri dalam pembentukan 

konsep diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah di SMA 

Adhyaksa 1 Kota jambi? 
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3. Bagaimanakah proporsifaktor peranan keluarga dalam pembentukan 

konsep diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah di SMA 

Adhyaksa 1 Kota jambi? 

4. Bagaimanakah proporsifaktor peranan teman sebaya dalam pembentukan 

konsep diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah di SMA 

Adhyaksa 1 Kota jambi? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan proporsifaktor peranan kemampuan dan keadaan fisik 

dalam pembentukan konsep diri siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah di SMA Adhyaksa 1 Kota jambi. 

2. Mendeskripsikanproporsifaktor peranan harga diri dalam pembentukan 

konsep diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah di SMA Adhyaksa 

1 Kota jambi. 

3. Mendeskripsikanproporsifaktor peranan keluarga dalam pembentukan 

konsep diri siswa yang memiliki prestasi belajar rendah di SMA Adhyaksa 

1 Kota jambi. 

4. Mendeskripsikan proporsifaktor peranan teman sebaya 

dalampembentukan konsep diri siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah di SMA Adhyaksa 1 Kota jambi. 

 



13 
 

E. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang akan didapat melalui penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi remaja (siswa) 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan 

wawasan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa, 

sehingga siswa dapat mengoptimalkan konsep diri mereka agar dapat 

mengembangkan potensi mereka secara baik dan optimal. 

2. Bagi guru 

 Hasil penelitian bisa digunakan oleh pihak sekolah,sebagai tambahan 

informasi dan gambaran tentang konsep diri siswa sebagai bahan 

pertimbangan dan pengembangan dalam pembentukan konsep diri yang 

baik pada siswa.Khususnya guru pembimbing sebagai bahan 

pertimbangan dalam memperhatikan konsep diri pada siswa, khususnya 

siswa kelas X dengan kondisi lingkungannya. 

3. Bagi orang tua 

 Penelitian ini diharapkan orang tua dapat membimbing anaknya agar 

dapat membentuk konsep diri yang baik.agar dapt mengembangkan 

potensi diri dan menjalankan proses belajar dengan baik. 

4. Bagi peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai factor-fator yang mempengaruhi konsep diri siswa yang 
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memiliki prestasi belajar rendah, yang bisa dimanfaat untuk dirinya dan 

orang lain (siswa asuhnya jika sudah menjadi guru). 

F. Anggapan Dasar 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, maka anggapan dasar dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Setiap siswa memiliki konsep diri yang berbeda-beda. 

2. Setiap siswa memiliki perbedaan dari faktor yang dapat mempengaruhi 

konsep dirinya. 

3. Setiap siswa memiliki prestasi belajar yang berbeda. 

G. Definisi Operasional 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini,terdapat defenisi operasional 

yaitu sebagai berikut: 

1. Identifikasi faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah hal atau 

keadaan yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan konsep diri 

seseorang yang berasal dari dalam dan luar diri orang tersebut, kemudian 

dari berbagai faktor tersebut diidentifikasi yang paling dominan. 

2. Konsep diri merupakamgagasan tentang diri sendiri yang mencakup 

keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang tentang dirinya sendiri. 

Konsep diri terdiri atas bagaimana cara individu melihat diri sendiri 

sebagai pribadi, bagaimana individu merasa tentang diri sendiri, dan 

bagaimana individu tersebut menginginkan diri sendiri menjadi manusia 

sebagaimana yang kita harapkan. Menurut Desmita (2014:164) 
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3. Siswa berprestasi belajar rendah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

siswa SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi yang memiliki nilai dibawah rata-rata 

yang telah ditetapkan oleh sekolah.Rata-rata yang dimiliki siswa yaitu 

untuk kelas X dengan nilai rata-rata < 75,kelas XI dengan nilai rata-rata < 

78 dan untuk kelas XII dengan nilai rata-rata < 80. 

H. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan yang timbul dalam penelitian ini adalah : 

1. Pada proporsi manakah faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa 

yang memiliki prestasi belajar rendah di SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi 

dilihat dari faktor peranan kemampuan dan keadaan fisik. 

2. Pada proporsi manakah faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa 

yang memiliki prestasi belajar rendah di SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi 

dilihat dari faktor peranan harga diri. 

3. Pada proporsi manakah faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa 

yang memiliki prestasi belajar rendah di SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi 

dilihat dari faktor peranan keluarga. 

4. Pada proporsi manakah faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa 

yang memiliki prestasi belajar rendah di SMA Adhyaksa 1 Kota Jambi 

dilihat dari faktor peranan teman sebaya. 

 

 



16 
 

I. Kerangka Konseptual  

Berdasarkan batasan masalah dan definisi operasional, maka dalam 

penelitian ini tetap alur pikir sebagaimana yang terdampar dalam bagan 

dibawah ini: 

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 
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