
 
 
 
 

BAB V 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 
 

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti akan melakukan uji 

asumsi dan uji linieritas terlebih dahulu. Uji asumsi yang dilakukan 

dalam penenlitian ini adalah uji normalitas sebaran variabel penelitian, 

dan selanjutnya uji linieritas hubungan variabel bebas dengan variabel 

tergantung. 
 

a. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas dilakukan agar dapat membuktikan apakah 

sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov Z (K-S-Z). 

Pengujian normalitas terhadap alat ukur yang dilakukan ini dengan 

menggunakan program komputer Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) versi 16. 
 

1) Motivasi Berprestasi 
 

Berdasarkan uji normalitas terhadap data motivasi 

berprestasi diperoleh nilai data K-S-Z = 0,546 dengan nilai 

Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,927. Hasil tersebut diketahui 

bahwa sebaran data motivasi berprestasi memiliki distibusi 

normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat 

dilampiran E1. 
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2) Konsep Diri 
 

Berdasarkan uji normalitas terhadap data konsep diri 

diperoleh nilai data K-S-Z = 0,794 dengan nilai Asymp.Sig. (2-

tailed) sebesar 0,554. Hasil tersebut diketahui bahwa sebaran data 

konsep diri memiliki distibusi normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat dilampiran E1. 
 

b. Uji Linieritas 
 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat hubungan antara kedua 

variabel. Perhitungan uji linieritas dilakukan dengan menggunakan 

program komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

versi 16. 
 

Kedua variabel memiliki hubungan dengan nilai F hitung 

sebesar 66,384 dengan p < 0,05 yang berarti bahwa hubungan antara 

konsep diri dengan motivasi berprestasi adalah linier. Hasil uji 

linieritas selengkapnya dapat dilihat dilampiran E2. 
 

2.  Uji Hipotesis 
 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara konsep diri dengan motivasi berprestasi. Pengujian hipotesis ini 

menggunakan teknik Product Moment dengan menggunakan Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16. Hasil uji analisis data 

Product Moment yang menguji hubungan antara konsep diri dengan 

motivasi berprestasi menghasilkan rxy = 0,775 dengan p < 0,01, artinya 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan 

motivasi berprestasi. Hasil analisis tersebut diketahui bahwa hipotesis 
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“Ada hubungan positif antara konsep diri dengan motivasi berprestasi” 

diterima. Hasil dari uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada pada 

lampiran F. 

 

 

B. Pembahasan 
 

Melalui hasil analisis data diketahui adanya hubungan positif yang 

sangat signifikan antara konsep diri dengan motivasi berprestasi pada siswa 

SMP H. Isriati Semarang sehingga hipotesis yang telah dibuat diterima. Hal 

ini dapat dilihat melalui nilai rxy= 0,775 dengan p < 0,01, sehingga semakin 

positif konsep diri maka akan semakin tinggi motivai berprestasi, begitu 

juga sebaliknya. 
 

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Pan & Guha (2015, h. 7) pada subyek siswa SMP di India 

yang menyatakan bahwa konsep diri dan motivasi berprestasi berkorelasi 

secara signifikan satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsep diri dan motivasi berprestasi memiliki hubungan positif yang 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dengan konsep diri yang baik 

memiliki motivasi berprestasi yang baik. Jika Konsep diri siswa 

berangsung-angsur meningkat, maka motivasi berprestasi mereka sekaligus 

meningkat. 

 

Brook dan Emmert (Putri, Monika, dan Ninawati, 2016 h. 94) 

menjelakan dapat juga dikatakan bahwa penilaian individu yang positif 

terhadap dirinya erat kaitannya dengan dorongan atau kemauan individu 

tersebut untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi dari prestasi yang 

sebelumnya, atau mencapai prestasi yang lebih unggul dari orang lain. 
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Konsep diri memiliki andil yang penting dalam meraih sebuah prestasi 

dimana siswa yang memandang positif dirinya dengan mengetahui 

kemampuannya secara baik, merasa setara dengan orang lain, mampu 

memperbaiki diri dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik, serta 

bagaimana individu memandang atau menilai dirinya. 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk (2016, h. 94) menunjukkan 

adanya hubungan konsep diri dengan motivasi berprestasi pada siswa SMA 

akselerasi dan siswa reguler. Hal ini menunjukkan semakin positif konsep 

diri yang ada pada diri siswa maka semakin tinggi motivasi berprestasinya, 

begitu juga sebaliknya jika siswa memandang negatif dirinya maka semakin 

rendah motivasi berprestasinya. 
 

Siswa yang memiliki konsep diri yang baik akan merasa bahwa 

dirinya memiliki potensi dan percaya pada kemampuannya sendiri dalam 

mengikuti pembelajaran disekolah, sehingga mereka dapat mengerjakan 

tugas dan ulangan harian secara mandiri tanpa bergantung pada siswa yang 

lainnya, mereka lebih mampu mengambil sikap, adanya keinginan untuk 

berusaha dengan lebih baik dan tidak mudah menyerah pada tugas-tugas 

yang sulit dan lebih termotivasi untuk berprestasi. Sedangkan pada 

penemuan di lapangan pada siswa yag memiliki konsep diri yang negatif 

beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan, tidak dapat 

mengungguli siswa yang lainnya, sehingga mereka menjadi kurang 

termotivasi dan terpacu untuk melakukan usaha yang lebih demi mencapai 

prestasi yang lebih tinggi dari biasanya, mereka sudah ragu-ragu terlebih 

dahulu untuk memulai hal-hal atau tugas yang mereka anggap sulit dan 

tidak dapat untuk mereka kerjakan dan takut berkompetisi dalam lomba- 
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lomba yang diadakan. 
 

Besarnya sumbangan efektif variabel konsep diri terhadap motivasi 

berprestasi adalah sebesar 60,06%. Hal itu mengindikasikan bahwa variabel 

konsep diri mempengaruhi motivasi berprestasi sebesar 60,06% dan 

39,94% yang lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel 

penelitian ini, seperti pengaruh keluarga dan kebudayaan, peran seks, dan 

pengakuan dan prestasi. 
 

Dari hasil perhitungan data variabel motivasi berprestasi diperoleh 

Mean Empirik (Me) = 84, 76 dengan standar deviasi empirik (SDe) 12,297. 

Dalam Penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat 13 siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi dalam kategori tinggi, 26 siswa dalam 

kategori sedang, dan 7 siswa dalam kategori rendah. Melalui hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa motivasi berprestasi siswa SMP H. Isriati 

Semarang dalam kategori sedang. 
 

Hal ini disebakan oleh sekolah sendiri merupakan salah satu sekolah 

yang baik, SMP H. Isriati merupakan sekolah yang memiliki akreditasi A, 

sehingga dalam usahanya memperbaiki kualitas sekolah tentunya juga 

diperhatikan bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi berprestasi 

siswa-siswanya, seperti yang dilakukan dengan adanya evaluasi 

perbandingan hasil tes dan juga adanya sistem pengamatan untuk hasil 

belajar siswa. Dalam proses belajar mengajar beberapa guru juga 

menggunakan reward agar siswa tertarik dalam proses belajar mengajar dan 

mau untuk berusaha menyelesaikan tugas-tugasnya, dengan menggunakan 

reward beberapa siswa menjadi semangat untuk mau mengerjakan tugas 

dengan baik, termotivasi dengan mencoba maju kedepan kelas untuk 
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mengerjakan soal-soal yang diberikan dan berusaha untuk mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas dan PR tepat waktu. Menurut Purwanto (Musfiroh, 

2012, h. 34) pemberian hadiah (Reward) merupakan salah satu cara untuk 

dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa, dengan motivasi berprestasi 

yang sudah ada itulah prestasi belajar siswa akan meningkat, sebab motivasi 

merupakan syarat mutlak untuk belajar. 
 

Sementara hasil perhitungan data variabel konsep diri diperoleh 

Mean Empirik (Me) = 105,8 dengan standar deviasi empirik (SDe) 13,005. 

Dalam Penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat 7 siswa yang memiliki 

konsep diri dalam kategori tinggi, 28 siswa dalam kategori sedang, dan 11 

siswa dalam kategori rendah. Hasil tersebut diketahui bahwa konsep diri 

subyek pada kategori sedang. 
 

Hal ini disebabkan oleh, dalam perkembangan siswa disekolah 

pastilah tidak luput dari peran orang-orang yang ada disekitar mereka, 

seperti guru dan juga orang tua dirumah. Guru disekolah dapat memberikan 

arahan dan bimbingan untuk siswa ditambah lagi dengan adanya bimbingan 

konseling yang diarahkan oleh guru BK, dan orang tua yang tidak ada 

hentinya memberikan dukungan dan juga nasihatnya kepada sang anak 

sehingga dapat memberikan pengaruh yang baik bagi diri siswa, siswa 

dapat mengembangkan konsep diri mereka yang selanjutnya akan mengarah 

pada pemahaman tentang kelebihan, kekurangan, minat dan bakat, sikap, 

emosi, dan pengetahuan, sehingga siswa dapat memiliki pemikiran yang 

lebih baik dan positif mengenai dirinya. 
 

Menurut Stuart dan Sunden (Muhith, 2015, h. 77) The significant 

others, yaitu orang lain yang kita anggap penting atau biasa merupakan 



50 
 

 

salah satu faktor yang mempengaruhi konsep diri. Pengaruh orang dekat 

atau orang penting sepanjang kehidupan kita akan mempengaruhi konsep 

diri kita. Pertama-tama orang yang mempengaruhi konsep diri kita adalah 

orang tua kita. Semua manusia memandang penting orang tua sehingga 

orang tua dapat dikatakan sebagai pemberi pengaruh yang utama dan 

pertama bagi pembentukan konsep diri kita. Lalu saat masuk dalam 

lingkungan sekolah kita mengenal significant others lain , yaitu guru. 
 

Pada pelaksanaan penelitian ini, secara keseluruhan penelitian ini 

dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari peneliti. 

Namun penelitian ini tentunya juga tidak luput dari kelemahan-kelemahan 

yang mungkin dapat mempengaruhi hasil dalam penelitian ini, antara lain: 
 

1. Jarak waktu pengambilan data di kedua kelas berdekatan, sehingga 

kemampuan peneliti dalam mengelola kelas kurang. 
 

2. Pada penelitian ini tidak menggunakan try out terlebih dahulu, tetapi 

langsung menggunakan try out terpakai, sehingga item yang kurang 

tepat tidak dapat dihilangkan dalam skala penelitian. 
 

3. Sumber pustaka terbatas terkait dengan teori konsep diri milik Fitts. 


