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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan Indonesia 

dalam segala bidang, maka semakin ketat pula persaingan yang 

terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan bangsa ini 

ditentukan salah satunya oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas. Tanpa sumber daya manusia berkualitas yang harus 

dipersiapkan sejak usia muda, maka bukan tidak mungkin terjadi 

kemunduran dalam pembangunan negara Indonesia. 

Masa remaja adalah masa yang sangat penting dalam 

penentuan kualitas manusia itu sendiri dalam perjalanannya menuju 

usia yang lebih dewasa dan matang. Dalam masa remaja ini, 

seseorang akan menghadapi banyak konflik dan penyesuaian yang 

cukup kompleks. Mulai dari lingkungan rumah, sekolah sampai 

dengan persiapannya untuk terjun ke masyarakat luas. 

Sebagai suatu masa transisi, remaja potensial mengalami 

tekanan dari berbagai aspek. Pada masa ini, banyak muncul perilaku 

yang berubah dalam kehidupan remaja. Banyak peristiwa yang 

muncul dimana terdapat perubahan yang jelas dan berkaitan dengan 

kehidupan di sekolah dan lingkungan lainnya. Namun tidak semua 

remaja bisa menghadapi setiap perubahan yang ada. Remaja 

seringkali menjumpai perubahan dalam diri dan lingkungannya yang 

dapat menghambat dirinya untuk memiliki kualitas yang lebih baik. 
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Hawadi (2001, h.144) mengungkapkan beberapa kendala 

yang terjadi di kalangan pelajar adalah masih terlihat rendahnya 

disiplin, kurangnya minat baca, serta kurang tingginya semangat 

untuk berprestasi. Santoso (1994, h.85) menjelaskan bahwa banyak 

remaja yang belajar tanpa rencana, ada yang belajar kalau pelajaran 

itu menarik, dan jika sedang tidak malas. Terdapat pula remaja yang 

sering tidak mengerjakan tugas dan kewajibannya. Sukiat (1997, h.2) 

mengatakan bahwa seseorang dapat berperilaku malas terhadap suatu 

pekerjaan atau kegiatan karena orang yang bersangkutan tidak 

memiliki motivasi untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan 

tersebut. 

Menurut Winkel (1996, h.92 dan h.198) motivasi merupakan 

daya dorong yang melatarbelakangi semua tindakan seseorang. 

Dalam proses belajar, motivasi ini diperlukan untuk meraih prestasi 

atau sering disebut dengan motivasi berprestasi. Lebih lanjut dalam 

konteks belajar akademik, motivasi berprestasi terwujud dalam daya 

penggerak pada siswa untuk mengusahakan kemajuan dalam belajar 

dan mengejar taraf prestasi maksimal, demi pengayaan diri sendiri 

dan penghargaan terhadap diri sendiri. Mc Clelland (1987, h.210) 

mengartikan motivasi berprestasi sebagai suatu kebutuhan untuk 

memberikan prestasi yang mengungguli standar.  

Permasalahan motivasi berprestasi juga ditemukan pada 

sebuah panti asuhan Kristen Tanah Putih di kota Semarang. Hal ini 

juga didukung fakta di lapangan bahwa dari hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap lima orang remaja 
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Panti Asuhan Kristen Tanah Putih pada tanggal 28 Maret 2009-                  

20 April 2009, mereka menyatakan bahwa jika pelajaran tidak 

menarik maka mereka malas untuk belajar, terlebih lagi jika gurunya 

tidak disukai atau terkesan “killer” mereka tambah malas untuk 

menyimak pelajaran yang disampaikannya. Mereka selalu merasa 

cukup dengan berapapun hasil nilai yang mereka peroleh, bila guru 

memberi kesempatan untuk remidi, mereka tidak pernah mau 

mempergunakannya. Setiap tugas rumah yang diberikan guru di 

sekolah juga selalu dikerjakan dengan seenaknya, bahkan seringkali 

tidak dikerjakan karena lebih suka mencontoh hasil pekerjaan teman 

di sekolah. Mereka juga tidak pernah mendapat nilai tambahan dari 

guru karena mereka tidak pernah mau mencoba mencari jawaban 

dari setiap tugas mata pelajaran baru yang guru berikan. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa remaja mengalami 

masalah yang  berkaitan dengan tidak adanya keinginan untuk 

berprestasi atau keinginan untuk berusaha dengan lebih baik yang 

biasa disebut dengan tidak adanya motivasi berprestasi. Tidak 

adanya semangat untuk berprestasi atau motivasi berprestasi ini 

menyebabkan remaja sulit mencapai keberhasilan dalam berprestasi. 

Melalui observasi peneliti pada panti asuhan tersebut, peneliti 

mengamati bahwa panti asuhan ini memiliki banyak fasilitas yang 

dapat menunjang motivasi berprestasi anak-anak yang diasuhnya. 

Panti ini memiliki bangunan yang baik dan terawat, remaja di sana 

mendapatkan makanan dengan gizi yang seimbang dan remaja ini 

bersekolah di sekolah dengan fasilitas yang memadai, memakai 
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pakaian layak pakai, bahkan anak-anak panti ini juga memperoleh 

kesempatan untuk mengenyam pendidikan luar sekolah yaitu kursus 

bahasa Inggris, bahkan sangat sering beberapa mahasiswa dan 

aktivis gereja datang berkunjung guna membantu remaja untuk 

belajar. Namun, berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh 

peneliti dengan pengasuh panti asuhan, sebagian besar remaja panti 

asuhan ini mengalami kesulitan dalam proses belajar, baik itu di 

sekolah maupun di panti. Mereka ini malas bila waktunya belajar 

tiba. Dituturkan pula oleh pengurus panti asuhan, bahwa remaja yang 

dititipkan di panti asuhan akan dididik oleh pengasuh, sehingga 

kemudian pengasuhlah yang berperan sebagai pengganti orangtua. 

Namun biasanya jumlah pengasuh lebih sedikit dibandingkan dengan 

jumlah anak yang diasuh, sehingga perhatian pengasuh tidak bisa 

maksimal dan itu membuat pengasuh harus meminta setiap individu 

untuk mandiri lebih awal dan mampu menumbuhkan motivasi 

berprestasi sendiri tanpa ada ada dorongan dari lingkungannya, tetapi 

remaja ini seringkali malas mencapai prestasi atau motivasinya 

rendah dalam berprestasi, walaupun ada beberapa remaja panti yang 

memiliki motivasi berprestasi yang baik. 

Pengasuh mengatakan, mereka sangat sering dipanggil oleh 

sekolah karena masalah prestasi belajar remaja-remaja yang rendah 

ini, seperti nilai yang jelek, jarang mengerjakan tugas dari guru dan 

sulitnya mereka ketika diajak untuk kerja kelompok atau berdiskusi 

dalam kelompok. Kebanyakan dari remaja ini sering tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, sehingga 
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nilainya menjadi rendah, cenderung kurang berusaha dan ketika 

mendapati soal yang menurutnya sulit, remaja panti ini langsung 

meninggalkannya tanpa mau mencoba mencari jawabannya. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap 

beberapa remaja panti asuhan Kristen Tanah Putih, rata-rata remaja 

ini merasa bahwa belajar itu tidak ada gunanya. Remaja ini 

mengatakan bahwa pelajaran di sekolah sulit. Jika ada tugas dari 

sekolah, yang lebih sering dilakukan adalah mencontek atau 

menunggu guru memberi jawaban pembetulan daripada harus 

mengerjakan sendiri. Dikatakan pula bahwa anak-anak dan remaja 

panti ini lebih menyukai menghabiskan waktu untuk bermain dengan 

teman-teman di panti daripada belajar. 

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dengan pihak 

sekolah, guru-guru mengatakan remaja-remaja panti paling sulit 

ketika diminta maju untuk mengerjakan soal di papan tulis. 

Diketahui juga bahwa banyak remaja panti asuhan yang lebih senang 

bermain dan berkelompok dengan teman-teman panti asuhan yang 

lainnya daripada berkelompok dengan teman di luar panti asuhan. 

Tidak jarang juga ada beberapa anak panti yang melarikan diri dari 

sekolah ketika jam pelajaran di sekolah masih berlangsung.  

Hartini (2001, h.115) menggambarkan bahwa remaja panti 

asuhan menunjukkan keinginan untuk mendapatkan teman dan 

orang-orang dekat yang bisa berhubungan secara hangat dan 

harmonis belum terpenuhi secara baik. Hal ini dikarenakan dipanti 

asuhan, remaja belum menemukan orang yang dapat dijadikan 
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panutan dan teman berkomunikasi yang baik. Remaja membutuhkan 

dorongan dan dukungan agar motivasi berprestasi remaja dapat 

berkembang dengan baik. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi dalam 

berprestasi, diantaranya adalah faktor pribadi dan faktor lingkungan. 

Faktor pribadi meliputi keinginan untuk mencapai cita-cita,  

pengalaman masa lampau, pola kepribadian berupa sikap aktif, tidak 

minder dan percaya diri, sedangkan faktor lingkungan meliputi 

harapan sosial, teman sekolah, dan penghargaan sosial (Hurlock, 

1993, h.25). Salah satu sub faktor yang akan dibahas sebagai 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah sub faktor kepercayaan 

diri yang berasal dari faktor pribadi. Wongso (2009, h.1) 

mengatakan kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu 

yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif 

baik terhadap diri sendiri maupun  terhadap lingkungan atau situasi 

yang dihadapinya dan memampukan individu untuk menumbuhkan 

motivasi untuk meraih prestasi sebaik mungkin. Mubarok (dalam 

Suara Merdeka, 2004, h.1) mengatakan bahwa akibat rendahnya 

kepercayaan diri, akan mempengaruhi motivasi belajar dan motivasi 

berprestasi sehingga sulit mengembangkan potensi diri. 

Pemilihan variabel bebas kepercayaan diri dalam penelitian 

ini didasarkan pada uraian seperti yang telah dipaparkan sebelumnya 

di atas. Pada uraian tersebut, diketahui bahwa remaja yang motivasi 

untuk berprestasinya rendah juga memiliki kepercayaan diri yang 

rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya remaja panti asuhan 
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tanah putih yang tidak mau mengerjakan tugas sekolah karena 

merasa tidak mampu, akibatnya prestasi remaja tersebut juga 

menjadi kurang maksimal. Hal ini juga didasarkan pada hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa remaja di 

panti asuhan Kristen Tanah Putih yang menyatakan bahwa motivasi 

berprestasi mereka dipengaruhi oleh kepercayaan dirinya. Saat 

mereka merasa percaya diri bahwa jawabannya benar maka mereka 

lebih terpacu untuk berprestasi lebih baik lagi pada mata pelajaran 

tertentu. 

Kepercayaan diri adalah sikap atau perasaan yakin atas 

kemampuan diri sendiri. Martin (dalam Asmiana, 1990, h.2) 

melakukan penelitian tentang rasa percaya diri pada 144 pelajar 

Indian pada Bureau of Indian Affairs (BIA) Boerding School yang 

berada di Oklahoma. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

pelajar yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi akan lebih 

memiliki motivasi berprestasi lebih tinggi dalam studinya 

dibandingkan dengan pelajar yang memiliki rasa percaya diri lebih 

rendah. Dengan adanya kepercayaan diri, maka individu akan 

berusaha untuk menghadapi setiap tugas yang ada dan berusaha 

untuk melakukannya dengan sebaik mungkin karena individu itu 

merasa mampu. Demikian juga sebaliknya, individu yang tidak 

memiliki kepercayaan diri, maka individu itu tidak akan ada usaha 

untuk menghadapi setiap tugas yang ada karena individu itu merasa 

tidak mampu. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui 

apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan motivasi 

berprestasi pada remaja panti asuhan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui hubungan secara 

empirik antara kepercayaan diri dengan motivasi berprestasi pada 

remaja panti asuhan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi psikologi pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi remaja panti asuhan, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi masukan informasi pada remaja yang tinggal di 

panti asuhan dan secara umum kepada masyarakat luas tentang 

motivasi berprestasi pada remaja yang tinggal di Panti Asuhan 

Tanah Putih. 
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