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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 
 
 

1. Sarana Belajar di Rumah 
 
 
Siapapun tidak akan menyangkal bahwa belajar memerlukan keterlibatan jiwa 

dan raga. Siapapun sependapat bahwa fasilitas atau sarana belajar dan perabot 

belajar ikut menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang belajar 

tanpa dibantu dengan fasilitas belajar akan menemukan hambatan dalam 

menyelesaikan kegiatan belajar. Karenanya, fasilitas atau sarana belajar tidak 

dapat diabaikan dalam masalah belajar. 

Sarana atau fasilitas belajar yang dimaksud tentu saja yang berhubungan 

dengan masalah keperluan belajar berupa kertas, pensil, buku catatan, meja 

dan kursi belajar, dan sebagainya. 

(Djamarah, 2008:61) 

 
Secara garis besar yang harus dilakukan sebelum belajar adalah 

1). Persiapan diri, dan 

2). Persiapan sarana belajar 

Menurut Suryosubroto  sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang 

diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak 
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bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, 

teratur, efektif dan efisien. (Arianti, 2009:13) 

 
Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk 

membantu siswa melakukan perbuatan belajar, sehingga kegiatan belajar 

menjadi lebih efisien dan efektif, dengan bantuan berbagai alat, maka 

pelajaran akan lebih menarik, menjadi konkrit, mudah dipahami, hemat waktu 

dan tenaga, dan hasil belajar lebih bermakna. Suasana belajar turut 

menentukan motivasi, kegiatan dan keberhasilan siswa. 

(Hamalik, 2001:51) 

Menurut Slameto (2003:76) mengatakan bahwa untuk dapat belajar yang 
efektif diperlukan lingkungan fisik yang baik dan teratur, misalnya: 
1. Ruang belajar harus bersih, tak ada bau-bauan yang mengganggu 

konsentrasi pikiran, 
2. Ruangan cukup terang, tidak gelap atau yang dapat mengganggu mata, 
3. Cukup sarana yang diperlukan untuk belajar, misalnya alat pelajaran, 

buku-buku, dan sebagainya. 
 
Mudhoffir menjelaskan bahwa fungsi fasilitas adalah untuk menunjang 
kegiatan program agar semua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efisien. 
Sarana atau fasilitas yang harus dipenuhi oleh siswa ada beberapa macam, 
yaitu: 
1.) Ruang belajar, persyaratan yang harus dipenuhi untuk ruang belajar adalah 

a.) Bebas dari gangguan 
b.) Sirkulasi dan suhu udara yang baik 
c.) Penerangan yang baik 

2.) Perlengkapan yang cukup baik. Untuk dapat belajar dengan baik paling 
sedikit kita membutuhkan sebuah meja tulis (berfungsi sebagai meja tulis), 
kursi, rak buku dan alat tulis. 
(Hasbullah, 1994:48) 

Sarana belajar memegang peranan yang cukup penting dalam tercapainya 

keberhasilan belajar. Hal ini seperti yang dikemukakan Slameto (2003:28) 

bahwa salah satu syarat keberhasilan belajar adalah memerlukan sarana belajar 

yang cukup. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar 
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anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, 

misalnya makan, pakaian, perlindungan, kesehatan dan lain-lain, juga 

membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar meja, kursi, penerangan, 

alat tulis meulis, buku-buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat 

terpenuhi jika keluarga mempunyai mempunyai uang (Slameto, 2003:63). 

 
Menurut Surya (2004: 91) Peralatan atau perlengkapan belajar siswa yang 

harus disediakan diantaranya: buku tulis, pulpen, tinta, pensil, penggaris, 

penghapus, busur, perekat, kertas, jangka, pensil warna, dan lain-lain. 

 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas atau sarana 

belajar sangat diperlukan dalam proses belajar khususnya perlengkapan sarana 

belajar di rumah. Tersedianya sarana atau fasilitas belajar yang cukup akan 

menjadikan anak semakin tenang dalam belajar di rumah. Untuk dapat belajar 

dengan baik, paling sedikit diperlukannya sebuah meja belajar (perabot yang 

dapat digunakan sebagai meja belajar), kursi dan rak buku. Tersedianya sarana 

atau fasilitas belajar di rumah tidak lepas dari peran orang tua dalam 

memenuhinya. 

 
2. Pemanfa`atan Media pembelajaran 
 
 
Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil belajar yang 

maksimal. Pemanfaatan media pembelajaran yang baik akan meningkatkan 

hasil belajar yang baik pula. 
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Kata media berasal dari bahasa latin yaitu “Medium” yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Menurut Gerlach dan Ely (dalam 

Arsyad, 2006:3) bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

Menurut Heinich mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang 

mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jika media tersebut 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran, maka media disebut dengan media 

pembelajaran. (Arsyad,2006:4) 

Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran 

mempunyai arti yang sangat penting. Ketidakjelasan bahan yang disampaikan 

dalam proses pembelajaran dapat dibantu dengan menghadirkan atau 

memanfaatankan media pembelajaran sebagai perantara. Pemanfaatan media 

pembelajaran dapat membantu guru untuk menyampaikan apa yang kurang 

mampu guru jelaskan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Dengan 

demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan pelajaran dengan bantuan 

media pembelajaran dibandingkan tanpa adanya pemanfaatan media 

pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai perantara pembawa informasi dari 

sumber (guru) menuju penerima (siswa). 

 

 



13 
 

 
 

Menurut Arsyad (2006:25-26), pemanfaatan media pembelajaran memiliki 

beberapa manfaat, yaitu: 

1. Pemanfaatan media pembelajaran dapat memperjelas pesan dan 
informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan 
hasil belajar; 

2. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 
menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara 
siswa dan lingkungannya dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri 
sesuai dengan kemampuan dan minatnya; dan 

3. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-
peristiwa dilingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi 
langsung dengan guru, masyarakat dan lingkungannya, missal melalui 
karyawisata dan lain-lain. 

 

Media pembelajaran digunakan untuk mengatasi berbagai hambatan yang 

dihadapi guru dalam menyampaikan pesan dari sumber pesan kepenerima 

pesan tersebut. Menurut I Wayan Satriasa (dalam Sari, 2009:9) hambatan-

hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut 

1. Verbalisme, artinya siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak 
mengetahui artinya. Hal ini terjadi karena guru mengajar hanya dengan 
penjelasan lisan (ceramah), siswa cendrung hanya menirukan apa yang 
dikatakan guru. 

2. Salah tafsir, artinya dengan istilah atau kata yang sama diartikan berbeda 
oleh siswa. Hal ini terjadi karena guru hanya menjelaskan secara lisan 
tanpa memanfaatkan media pembelajaran yang lain, misalnya, gambar, 
bagan, odel dan sebagainya. 

3. Perhatian tidak terpusat, hal ini terjadi karena beberapa hal antara lain 
gangguan fisik, ada hal lain yang lebih menarik sehingga mempengaruhi 
perhatian siswa, siswa melamun,cara mengajar guru yang membosankan, 
cara penyajian bahan pelajaran tanpa variasi, kurang pengawasan dan 
bimbingan guru. 

4. Tidak terjadinya pemahaman, artinya siswa kurang memilki 
kebermaknaan logis dan psikologis. Apa yang diamati atau dilihat, 
dialami secara terpisah. Tidak terjadi proses berpikir yang logis mulai 
dari kesadaran hingga timbulnya konsep. 

 

Oleh sebab itu, media pendidikan adalah suatu bagian yang integral dari 

proses pendidikan dan menjadi suatu bidang yang harus dikuasai oleh setiap 

guru yang profesional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
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adanya perubahan sikap masyarakat, menjadikan bidang ini ditafsirkan secara 

lebih luas dan mempunyai fungsi yang lebih luas pula serta memiliki nilai 

yang sangat penting dalam dunia pendidikan. 

 

Gerlach dan Ely mengemukakan tiga ciri media yang merupakan petunjuk 

mengapa media digunakan, yaitu 

1. Fiksatif (Fixative Property) 
Media pembelajaran mempunyai kemampuan untuk merekam, 
menyimpan, melestarikan dan merekonstruksi suatu peristiwa/objek. 

2. Manipulatif (Manipulative Property) 
Transformasi suatu kejadian atau objek yang dimungkinkan karena 
media memiliki ciri manipulative. 

3. Distributif (Distributive Property) 
Memungkinkan berbagai objek ditranformasikan melalui suatu tampilan 
yang terintegrasi dan secara bersamaan objek dapat menggambarkan 
kondisi yang sama pada siswa dengan stimulus pengalaman yang 
relative sama tentang kejadian itu. 
 

Proses pembelajaran dapat berhasil dengan baik jika siswa berinteraksi dengan 

semua alat inderanya. Guru berupaya menampilkan rangsangan (stimulus) 

yang dapat diproses dengan berbagai indera. Semakin banyak indera yang 

terlibat dalam menerima atau mengolah informasi, semakin besar pula 

kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam 

ingatan siswa. Siswa diharapkan dapat menerima dan menyerap dengan baik 

informasi atau pesan dalam materi yang disajikan. 

Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran sangat penting, seperti yang 

dikemukakan oleh Edgar Dale dalam klasifikasi pengalaman menurut tingkat 

dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak, dimana partisipasi, 

observasi dan pengalaman langsung memberikan pengaruh yang sangat besar 
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terhadap pengalaman terhadap pengalaman belajar yang diterima siswa. 

(Sadiman, 2003:7-8) 

Menurut Seels dan Glasgow media berdasarkan segi perkembangan teknologi 

dapat dikelompokkan, yaitu: 

1. Pilihan media tradisional 
a. Media visual diam yang diproyeksikan, terdiri dari proyeksi apaque 

(tak tembus pandang), OHP,slide dan filmstrips 
b. Visual yang tidak diproyeksikan, terdiri dari gambar, poster, foto, 

charts, grafik, diagram, pameran, papan info, papan bulu. 
c. Audio, terdiri dari rekaman, piringan, pita kaset, reel, cartridge. 
d. Penyajian multimedia, terdiri dari slide plus suara (tape), multi image 
e. Visual dinamis yang diproyeksikan, terdiri dari film, televise, dan 

video. 
f. Cetak, terdiri dari buku teks, modul, teks terpogram, workbook, 

majalah ilmiah, lembar lepas (handout) 
g. Permainan, misalnya teka-teki, simulasi, permainan papan. 

2. Media teknologi mutakhir 
a. Media berbasis telekomunikasi, terdiri dari telekonfren dan kuliah 

jarak jauh 
b. Media berbasis microprocessor, terdiri dari computer assisted 

instruction, permainan computer, system tutor intelejen, interaktif, 
hypermedia, compact (video) disc. (Arsyad, 2006:33), 

 

Terdapat berbagai media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, dari 

media yang paling sederhana yaitu media cetakan dapat berupa buku 

pelajaran, lembar kerja siswa, lembar kegiatan, hand out, dan lain sebagainya, 

hingga media yang sudah canggih seperti multimedia dan internet. 

Selanjutnya menurut Arsyad (2002:27), kriteria pemilihan media yang harus 

diperhatikan oleh guru antara lain: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai; 
2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip atau generalisasi; 
3. Praktis, luwes dan bertahan; 
4. Guru harus terampil dalam menggunakannya; 
5. Pengelompokan sasaran; dan 
6. Memiliki mutu teknis. 
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Media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai dan memperhatikan kriteria dalam pemilihan media tersebut. 

Pemanfaatan media pembelajaran dalam pembelajaran diharapkan mampu 

memberikan kemudahan dalam menyerap materi yang disampaikan 

Berdasarkan uraian tersebut, kehadiran media dalam pembelajaran 

mempengaruhi pemahaman siswa atas materi yang diberikan. Dengan 

pemahaman dan penyerapan yang baik, siswa akan menerima pesan yang 

ingin disampaikan oleh guru, hal ini akan membuat siswa akan terus 

termotivasi untuk belajar tanpa merasa bosan atau jenuh. 

 

3. Konsep Diri 
 
 
3.1. Pengertian Konsep Diri 
 
Konsep diri dapat didefinisikan secara umum sebagai keyakinan, pandangan 

atau penilaian seseorang terhadap dirinya (Rini, 2002: 1). Pendapat Carlson 

tentang konsep diri adalah pandangan seseorang mengenai dirinya atau 

penilaian mengenai kepribadian dan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini 

berarti konsep diri berkaitan dengan bagaimana seseorang melihat diri 

sebenarnya. 

Menurut Rakhmat (dalam Ratnawuri, 2007:13) komponen  konsep diri ada 

dua yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Dalam psikologi sosial 

komponen kognitif disebut citra diri (self image), sedangkan komponen afektif 

disebut penghargaan diri (self esteem). Konsep diri adalah persepsi dari fisik, 

sosial, dan psikologis dari diri kita yang kita turunkan dari pengalaman dan 

interaksi dengan orang lain.  
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Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi dengan orang lain. Konsep diri 

merupakan gabungan dari citra diri (apa yang dilihat seseorang ketika dia 

melihat pada dirinya sendiri), intensitas afektif (seberapa kuat seseorang 

merasakan tentang bermacam-macam segi), evaluasi diri (apakah seseorang 

mempunyai pendapat menyenangkan/tidak menyenangkan tentang bermacam-

macam segi dari image itu), dan apa yang kemungkinan besar diperbuat 

seseorang di dalam memberi respon kepada evaluasi dirinya sendiri. 

(http://mm.unsoed.net/content.php?cat=tesis&id=165) 

Konsep diri adalah persepsi keseluruhan yang dimiliki seseorang mengenai 

dirinya sendiri. Burns (1977)  mengatakan “the self concept refers to the 

connection of attitudes and believe  we hold about ourselves”. 

(Slameto,2003:12) 

Konsep diri sebagai suatu produk sosial yang dibentuk melalui proses 

internalisasi dan organisasi pengalaman-pengalaman psikologis. Pengalaman-

pengalaman psikologis ini merupakan hasil eksplorasi individu terhadap 

lingkungan fisiknya dan refleksi dari “dirinya sendiri” yang diterima oleh 

orang-orang yang berpengaruh pada dirinya. (G.H.Mead:1934) 

Sedangkan menurut Agustiani (dalam Ratnawuri, 2007:10) Konsep diri 

merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk 

melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan 

lingkungan. Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan 

berkembang dari pengalaman yang terus menerus dan terdiferensiasi. Dasar 

http://mm.unsoed.net/content.php?cat=tesis&id=165


18 
 

 
 

konsep diri ditanamkan pada saat-saat dini kehidupan anak dan menjadi dasar 

yang mempengaruhi tingkah lakunya di kemudian hari. 

Sehingga konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya 

sendiri dan merupakan gabungan kenyakinan, aspirasi, dan prestasinya.  

Menurut Rini (2002: 1) Seseorang dikatakan 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 dengan konsep diri 

negatif akan cenderung bersikap pesimistik terhadap kehidupan dan 

kesempatan yang dihadapinya.  

Menurut Gunawan (2005: 3) Konsep diri yang jelek akan mengakibatkan rasa 

tidak percaya diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak berani mencoba 

hal yang menantang, takut gagal, takut sukses, merasa diri bodoh, rendah diri, 

merasa diri tidak berharga, merasa tidak layak untuk sukses, pesimis, dan 

masih banyak perilaku inferior lainnya.  

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep 

diri mencakup self esteem (penghargaan diri) dan ideal self  (kelak menjadi 

apa diri kita), meliputi pandangan, perasaan, dan penilaian yang terakumulasi 

dalam persepsi seseorang mengenai kualitas psikologis, fisik, dan sosial  yang 

dimilikinya. Konsep diri merupakan totalitas dari semua apa yang dapat 

dikatakan seseorang tentang dirinya.  

Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seorang 

manusia dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman dan pola asuh 
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orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri 

yang terbentuk. Sikap atau  respon orang tua dan lingkungan akan menjadi 

bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Oleh sebab itu, 

seringkali anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang 

keliru dan negatif  atau pun lingkungan yang kurang mendukung cenderung 

mempunyai konsep diri yang negatif. Hal ini didukung oleh ungkapan Glasser, 

seorang pakar pendidikan dari Amerika, menyatakan bahwa lima tahun 

pertama di SD akan menentukan ”nasib” anak selanjutnya. Sering kali proses 

pendidikan yang salah, saat di SD, berakibat pada rusaknya konsep diri anak. 

(Glasser dalam merpatiduta.blogspot.Com/2008/12/konsep-diri-positif-kunci 

keberhasilan.html) 

Menurut pemikiran Erikson dalam Djaali (2007:130) ada lima tahap 

pembentukan konsep diri pada perkembangan seseorang 

1. Pada usia 1,5 – 2 tahun disebut sense of trust 
Melalui hubungan dengan orang tuanya anak akan mendapat kesan dasar 
apakah orang tuanya merupakan pihak yang dapat dipercaya atau tidak. 
Apabila ia yakin dan merasa bahwa orang tuanya dapat memberi perlindungan 
dan rasa aman bagi dirinya pada diri anak akan muncul rasa percaya terhadap 
orang dewasa, yang nantinya akan berkembang menjadi perasaan yang 
sifatnya positif. 
2. Pada usia 2-4 tahun disebut sense of anatomy 
Perkembangan yang lebih pesat pada usia ini adalah kemampuan motorik dan 
berbahasa, yang keduanya memungkinkan anak menjadi lebih mandiri 
(autonomy). Apabila anak diberikan kesempatan untuk melakukan segala 
sesuatu menurut kemampuan dan kemandirian anak. 
3. Pada usia 4-7 tahun disebut sense of initiative 
Pada usia ini anak selalu menunjukkan perasaan ingin tahu dan mencoba-coba. 
Apabila anak terlalu sering mendapat hukuman karena perbuatan tertentu 
karena rasa ingin tahu, maka keberaniaan anak untuk mengambil inisiatif akan 
berkurang. 
4. Pada usia 7-12 tahun disebut sense of industry 
Pada masa ini anak ingin membuktikan keberhasilan dan usahanya. Anak 
berkompetisi dan berusaha untuk bisa menunjukkan prestasi. Kegagalan yang 
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berulang-ulang dapat mematahkan semangat dan menimbulkan perasaan 
rendah diri. 
5. Pada usia 12 tahun keatas disebut sense of identity 
Remaja biasanya sangat besar minatnya terhadap dirinya sendiri. Biasanya 
mereka ingin memperoleh jawaban tentang siapa dan bagaimana dia. Dalam 
menemukan jawabanya mereka akan mengumpulkan informasi yang 
berhubungan dengan konsep dirinya pada masa lalu. 
 
3.2. Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

 
Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses pembentukan konsep diri 

seseorang. Pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua turut menjadi 

faktor signifikan dalam mempengaruhi konsep diri yang terbentuk. Sikap 

positif orang tua yang terbaca oleh anak, akan menumbuhkan konsep dan 

pemikiran yang positif serta sikap menghargai diri sendiri. Sikap negatif orang 

tua akan mengundang pertanyaan pada anak, dan menimbulkan asumsi bahwa 

dirinya tidak cukup berharga untuk dikasihi, untuk disayangi dan dihargai; dan 

semua itu akibat kekurangan yang ada padanya sehingga orang tua tidak 

sayang. Kedua, kegagalan. Kegagalan yang terus menerus dialami seringkali 

menimbulkan pertanyaan kepada diri sendiri dan berakhir dengan kesimpulan 

bahwa semua penyebabnya terletak pada kelemahan diri. Kegagalan membuat 

orang merasa dirinya tidak berguna. Ketiga, depresi. Orang yang sedang 

mengalami depresi akan mempunyai pemikiran yang cenderung negatif dalam 

memandang dan merespon segala sesuatunya, termasuk menilai diri sendiri. 

Segala situasi atau stimulus yang netral akan dipersepsi secara negatif. 

Misalnya, tidak diundang ke sebuah pesta, maka berpikir bahwa karena saya 

“miskin” maka saya tidak pantas diundang. Orang yang depresi sulit melihat 

apakah dirinya mampu survive menjalani kehidupan selanjutnya. Orang yang 

depresi akan menjadi super sensitif dan cenderung mudah tersinggung atau 
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“termakan” ucapan orang. Keempat, kritik internal. Terkadang, mengkritik diri 

sendiri memang dibutuhkan untuk menyadarkan seseorang akan perbuatan 

yang telah dilakukan. Kritik terhadap diri sendiri sering berfungsi menjadi 

regulator atau rambu-rambu dalam bertindak dan berperilaku agar keberadaan 

kita diterima oleh masyarakat dan dapat beradaptasi dengan baik. 

Wuryanano (2008), menyatakan bahwa ada 3 faktor yang berpengaruh dalam 
konsep diri seseorang, yaitu: 

1. Cita-cita Diri 
Cita-cita diri adalah keinginan untuk mencapai sesuatu tujuan atau keinginan 
pribadi, dan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, orang tua, teman 
ataupun tetangga. 
2. Citra Diri  
Citra diri sebenarnya adalah adalah konsepsi diri sendiri mengenai seperti 
apakah diri sebenarnya. Semua tindakan dan emosi akan selalu konsisten 
dengan citra diri seseorang 
3. Harga Diri 
Seberapa besar seseorang bisa memberikan penghargaan kepada diri sendiri 
akan menentukan seberapa tinggi harga diri orang tersebut. Jika seringkali 
tidak menghargai diri sendiri, menganggap remeh diri sendiri. Maka orang 
lain pun bisa dipastikan tidak dapat menghargai sebagaimana mestinya. 
(http://www.gsn-soeki.com/wouw/a000690.php) 
 
 
4. Prestasi Belajar 
 
 
4.1 Pengertian Prestasi Belajar 
 
Pengertian Prestasi Belajar Prestasi belajar menurut Tulus Tu’u (2004:75) 

adalah hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan 

tertentu. Selain itu prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya di tunjukkan 

dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. 

 

  

http://www.gsn-soeki.com/wouw/a000690.php
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Berdasarkan hal itu, prestasi belajar siswa dapat dirumuskan sebagai berikut 

1)   Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah.  

2)   Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya karena 

bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis dan evaluasi.  

3)   Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka 

nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan 

ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya.  

Sedangkan prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 

yang telah dicapai dari usaha belajar terhadap nilai akhir mata pelajaran 

ekonomi yang diterima di sekolah, yang dinyatakan dalam bentuk angka. 

Prestasi belajar dapat dilihat secara nyata dalam bentuk skor atau nilai setelah 

mengerjakan suatu tes. Tes yang digunakan untuk menentukan prestasi belajar 

merupakan suatu alat untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari siswa, 

misalnya pengetahuan, pemahaman, atau aplikasi suatu konsep. 

Lebih lanjut menurut Muhibbin Syah bahwa prestasi belajar merupakan taraf 

keberhasilan murid atau santri dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

atau pondok pesantren dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil 

tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

 
4.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
 
Menurut M.Dalyono tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, diantaranya berasal dari ekstern maupun intern. Faktor intern 

diantaranya intelegensi, motivasi, minat, bakat, disiplin, kesehatan tipe belajar 
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siswa, termasuk juga pandangan dan penilaian siswa terhadap dirinya. 

Sedangkan faktor ekstern diantaranya berasal dari keluarga yaitu kondisi 

sosial ekonomi orang tua, cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan 

anak, bimbingan orang tua, suasana rumah atau keluarga serta sarana belajar 

di rumah yang disediakan orang tua. 

Menurut Merson U. Sungalang faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

adalah kecerdasan, bakat, minat dan perhatian, motif, cara belajar, sekolah, 

lingkungan keluarga. Selain itu masih terdapat faktor penghambat prestasi 

belajar yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar diri siswa. Faktor dari 

dalam yaitu kesehatan, kecerdasan, perhatian, minat dan bakat. Sedangkan 

faktor dari luar diri siswa yaitu keluarga, sekolah, disiplin yang diterapkan di 

sekolah, masyarakat, lingkungan tetangga, dan aktivitas organisasi. (Tu’u, 

2004:83). 

5.  Penelitian Yang Relevan 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. Agus Pujianto Hubungan Antara Ketersediaan 

Sarana Belajar Di Rumah, 
Motivasi Belajar Dan Aktivitas 
Belajar Dengan Prestasi Belajar 
IPS Ekonomi Siswa Kelas XI 
Semester Ganjil SMA 
Muhammadiyah 2 Bandar 
Lampung Tahun Ajaran 
2004/2005 

Terdapat hubungan 
positif dan 
signifikan antara 
ketersediaan sarana 
belajar di rumah 
dengan prestasi 
belajar ekonomi, 
dengan t hitung >t tabel  
6,8988>1,960. 

2. Lovica 
Wulandari 

Pengaruh Persepsi Siswa 
Tentang Keterampilan Dasar 
Mengajar Guru, Metode 
Mngajar Dan Penggunaan 
Media Terhadap Prestasi 
Belajar Ekonomi/Akuntansi 
Siswa Kelas XI IPS Semester 
Ganjil TP 2005/2006 

Terdapat keeratan 
hubungan antara 
persepsi siswa 
tentang penggunaan 
media belajar 
dengan prestasi 
belajar, yaitu t hitung 

>t tabel 
=0,501>0,195. 
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3. Triani 
Ratnawuri 

Hubungan Antara Konsep Diri 
Dan Motivasi Berprestasi 
Dengan Prestasi Belajar 
Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Angkatan 
2005/2006 Jurusan IPS FKIP 
Universitas Lampung Tahun 
Ajaran 2006/2007 

Terdapat hubungan 
positif antara 
konsep diri dengan 
prestasi belajar, 
dengan r=0,697 
dimana thitung> t tabel 

yaitu 7,237>1,960. 

 
 
 

B. Kerangka Pikir 
 

Tujuan akhir yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran selain adanya 

perubahan tingkah laku, penambahan pengetahuan dan keterampilan adalah 

tercapainya prestasi belajar yang optimal. Prestasi belajar merupakan salah 

satu indikator dari keberhasilan proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik berasal dari dalam diri siswa maupun dari luar diri 

siswa. Salah satu faktor yang berasal dari diri siswa adalah adanya konsep diri 

dari siswa itu sendiri. Konsep diri adalah pandangan seseorang mengenai 

dirinya atau penilaian mengenai kepribadian dan kemampuan yang 

dimilikinya. Konsep diri positif akan menimbulkan rasa optimis dalam diri 

siswa itu sendiri, sebaliknya konsep diri negatif akan menimbulkan rasa 

pesimis. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri siswa diantaranya adalah 

ketersediaan sarana belajar di rumah dan pemanfaatan media pembelajaran. 

Ketersediaan sarana belajar di rumah berfungsi sebagai sarana penunjang agar 

kegiatan belajar di rumah berjalan secara efektif. Siswa lebih banyak berada di 

rumah dibandingkan berada di sekolah, maka untuk mengoptimalkan prestasi 

belajar siswa diperlukan  ketersediaan sarana belajar di rumah agar siswa 

dapat belajar secara optimal. Media pembelajaran yang digunakan dalam 



25 
 

 
 

kegiatan pembelajaran sangat diperlukan sebagai alat bantu dalam usaha 

penyampaian materi atau bahan belajar kepada siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dari penelitian ini dapat 

digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut 

 
Gambar 1. Paradigma teoritis hubungan variable independen X1, X2 dan X3 

dengan Y 
 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber : Sugiyono (2009:69) 

 

C. Hipotesis 
 
 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disebutkan diatas maka hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Ada hubungan antara ketersediaan sarana belajar di rumah (X1) dengan 

prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi (Y) siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro 

tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Ada hubungan antara pemanfaatan media pembelajaran (X2) dengan 

prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi (Y) siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro 

tahun pelajaran 2009/2010. 

Ketersediaan sarana 

belajar di rumah (X1) 

Pemanfaatan media 

pembelajaran (X2) 

Konsep diri siswa  (X3) 

Prestasi Belajar (Y) 
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3. Ada hubungan antara konsep diri (X3) dengan prestasi belajar 

Ekonomi/Akuntansi (Y) siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro tahun pelajaran 

2009/2010. 

4. Ada hubungan antara ketersediaan sarana belajar di rumah (X1), 

pemanfaatan media pembelajaran (X2) dan konsep diri (X3) dengan 

prestasi belajar Ekonomi/Akuntansi (Y) siswa kelas XI IPS MAN 1 Metro 

tahun pelajaran 2009/2010. 
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