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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap bangsa terlebih 

bagi bangsa yang sedang berkembang, seperti halnya bangsa Indonesia. Berbagai 

sektor pembangunan terus digalakkan dan kontribusi sektor pendidikan tetap 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam keberhasilan pembangunan, oleh 

karena itu sektor pendidikan perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik 

dari keluarga, masyarakat, pemerintah pada umumnya, maupun pengelola 

pendidikan pada khususnya. 

 Bentuk perhatian pemerintah itu diwujudkan dalam pembangunan sarana 

fisik dan nonfisik. Pembangunan non fisik ini seperti adanya perubahan 

kurikulum. Tujuan pembangunan tersebut adalah mencapai tujuan pendidikan 

yakni berkembangnya potensi peserta didik menjadi kemampuan atau 

mengaktualisasikan potensi peserta didik menjadi kompetensi yang dapat 

digunakan dalam mengembangkan dirinya menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 SMA Negeri 1 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta merupakan salah satu 

lembaga pendidikan formal yang memegang peranan penting dalam mencetak 

generasi yang berkualitas baik secara fisik dan mental. Proses belajar mengajar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2 

yang berlangsung di sekolah ini cukup kompleks. Kompleksitas ini disebabkan 

siswa SMA tersebut memiliki konsep diri dan motivasi berprestasi yang berbeda-

beda dalam penguasaan mata pelajaran, khususnya bidang studi ekonomi. 

 Keunggulan prestasi belajar selalu menjadi penilaian utama masyarakat 

terhadap suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Hal ini tidak lepas dari 

keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini 

meliputi seluruh aktivitas yang membahas seperangkat materi pelajaran agar siswa 

mempunyai kecakapan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupannya. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar adalah keberhasilan 
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belajar dan membina kepribadian siswa. Keberhasilan proses belajar mengajar 

dapat diukur dengan prestasi belajar. 

 Seperti pada bidang studi lain, tujuan keberhasilan pengajaran pada 

pelajaran ilmu ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor 

ini meliputi minat, motivasi, emosi, sikap, konsep diri, dan sebagainya. Faktor 

eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor ini meliputi keluarga, 

masyarakat dan sekolah. Faktor yang paling menentukan keberhasilan belajar 

adalah siswa itu sendiri. Masyarakat sering beranggapan bahwa gurulah yang 

bertanggungjawab terhadap keberhasilan siswa. Anggapan ini disebabkan guru 

berhubungan langsung dengan pribadi-pribadi siswa yang sedang berkembang. 

Setiap siswa yang sedang berkembang memiliki keadaan konsep diri dan motivasi 

berprestasi  yang berbeda-beda. 

 Anak didik memiliki konsep diri yang berbeda-beda. Konsep diri ini 

merupakan salah satu faktor dalam diri siswa yang mempengaruhi prestasi 

akademik seseorang. Konsep diri merupakan harapan dan penilaian tentang 

perilaku seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya serta dalam mencapai tujuan 

belajarnya (prestasi akademik). Kemampuan konsep diri tersebut adalah sangat 

penting dan besar pengaruhnya terhadap prestasi akademik. 

 Ada beberapa faktor yang menentukan prestasi belajar pada diri siswa. 

Salah satunya adalah motivasi berprestasi. Motivasi merupakan daya penggerak 

dalam diri seseorang yang ditandai oleh dorongan afektif dan reaksi-reaksi untuk 

mencapai tujuan. 

 Kegiatan belajar tidak akan berhasil dengan baik jika siswa tidak 

mempunyai motivasi atau keinginan untuk meraih prestasi belajar yang tinggi. 

Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, tidak mudah putus asa 

dalam menghadapi kesulitan yang timbul dalam kegiatan belajar mengajar, 

sedangkan siswa yang mempunyai motivasi berprestasi rendah tidak mempunyai 

dorongan yang kuat untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi sehingga hasil 

belajarnya cenderung di bawah standar. 
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 Motivasi berprestasi berfungsi sebagai pendorong dalam mencapai prestasi 

belajar ekonomi. Jika siswa mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi terhadap 

materi ekonomi maka siswa akan mempunyai dorongan yang kuat untuk 

berprestasi. Di samping adanya motivasi belajar siswa juga harus mempunyai 

konsep diri untuk mempelajari ekonomi. Agar siswa lebih mudah dalam 

memahami pelajaran ekonomi dan memperoleh prestasi belajar yang baik, siswa 

harus mempunyai motivasi berprestasi dan konsep diri yang baik.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti tentang “KORELASI 

ANTARA KONSEP DIRI DAN MOTIVASI BERPRESTASI DENGAN 

PRESTASI BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 

WONOSARI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 

2006/2007”.   

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka muncul 

berbagai masalah yang terkait dengan hubungan konsep diri dan motivasi 

berprestasi dengan prestasi belajar siswa. Masalah tersebut dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Apakah benar siswa yang mempunyai konsep diri yang negatif akan        

mengalami kesulitan dalam menguasai pelajaran ekonomi. 

2. Kurangnya konsep diri sebagian besar siswa dapat mengakibatkan prestasi 

belajar tidak optimal. 

3. Adanya  siswa yang cerdas dan memiliki tingkat intelegensi yang tinggi tetapi 

prestasinya rendah karena tidak mempunyai motivasi untuk berprestasi. 

4. Pemberian motivasi berprestasi pada siswa SMA sangat penting untuk 

mempengaruhi pencapaian prestasi belajar yang baik. Yang menjadi masalah 

adalah bagaimana menumbuhkan motivasi tersebut pada diri siswa. 

5. Apakah benar bahwa siswa yang mempunyai konsep diri yang positif dan 

mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, dapat mencapai prestasi yang 

baik. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan dipahami maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah itu adalah sebagai berikut: 

 

1. Ruang Lingkup Masalah 

Penelitian ini dibatasi untuk lingkup masalah : Konsep diri merupakan 

keyakinan atau penilaian siswa terhadap dirinya. Motivasi berprestasi yang 

dimaksud adalah dorongan yang muncul pada diri siswa untuk mengatasi segala 

rintangan dan memelihara kualitas belajar yang tinggi untuk dapat mencapai 

prestasi belajar ekonomi. Prestasi belajar yang dimaksud adalah nilai rata-rata 

Ulangan Harian Ekonomi. 

 

2. Obyek Penelitian 

 Sesuai dengan judul penelitian yang menjadi obyek dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Variabel bebas   : 1.Konsep diri 

                             2.Motivasi berprestasi 

Variabel terikat  : Prestasi belajar 

 

3. Subyek Penelitian 

 Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 

Wonosari Gunungkidul Yogyakarta. 

 

D. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini  

disusun perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara Konsep Diri dengan Prestasi 

Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Gunungkidul 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2006/2007. 
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2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara Motivasi Berprestasi dengan 

Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Wonosari 

Gunungkidul Yogyakarta Tahun Ajaran 2006/2007. 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara Konsep Diri dan Motivasi 

Berprestasi secara bersama-sama dengan Prestasi Belajar Ekonomi Siswa 

Kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta Tahun Ajaran 

2006/2007.  

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, 

sebab dengan adanya tujuan maka efektifitas penelitian yang akan dilakukan 

semakin jelas dan terarah. 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara Konsep Diri dengan Prestasi Belajar 

Ekonomi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Gunungkidul 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2006/2007. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara Motivasi Berprestasi dengan Prestasi 

Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Gunungkidul 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2006/2007. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara Konsep Diri dan Motivasi Berprestasi 

secara bersama-sama dengan Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X 

SMA Negeri 1 Wonosari Gunungkidul Yogyakarta Tahun Ajaran 

2006/2007. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun 
praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini akan bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan 

bidang ekonomi. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi 

guru untuk membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa karena 

kurangnya konsep diri pada siswa. Selain itu juga supaya guru memperhatikan 

motivasi berprestasi pada diri siswa sehingga siswa memiliki kebermaknaan 

belajar. 
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