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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Prestasi Belajar 

A. Pengertian Belajar 

Belajar terjadi apabila suatu situasi rangsangan (stimulus) bersama 

dengan isi ingatan mempengaruhi belajar sedemikian rupa sehingga 

kinerja atau performance berubah dari waktu sebelum individu mengalami 

situasi itu ke waktu sesudah individu mengalami situasi tadi (Gagne 

1977). 

Menurut Hilgard dan Bower (1987) belajar adalah suatu proses yang 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku karena adanya 

reaksi terhadap suatu situasi tertentu atau karena proses yang terjadi secara 

internal di dalam diri seseorang. Perubahan tersebut tidak terjadi karena 

adanya respons secara alamiah, kedewasaan atau keadaan organisme yang 

bersifat temporer (misalnya kelelahan, pengaruh obat dan sebagainya). 

Sesuai dengan definisi belajar di atas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam diri individu yang belajar, baik aktual maupun potensial. 

Jadi belajar adalah perubahan yang menyangkut perilaku: perubahan 

perilaku melalui latihan dan pengalaman, dan yang relatif menetap. 

 

B. Pengertian Prestasi Belajar 

Tu’u (2004) mengemukakan bahwa prestasi adalah hasil yang dicapai 

oleh seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. 

Sedangkan prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 
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ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. 

Pengertian prestasi belajar menurut Winkell (1966) yaitu penilaian 

terhadap usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, 

angka, huruf, dan kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah 

dicapai oleh siswa dalam periode tertentu. 

Sedangkan menurut Azwar (1996) prestasi belajar mengandung 

pengertian dari arti kata belajar dan prestasi. Belajar memiliki pengertian 

setiap perubahan perilaku yang diakibatkan pengalaman atau sebagai hasil 

dari interaksi individu dengan lingkungannya. Oleh karena manusia 

bersifat dinamis dan terbuka terhadap berbagai bentuk perubahan yang 

dapat terjadi pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Maka daripada itu, 

proses belajar akan selalu terjadi. Arti dari prestasi dapat diartikan dalam 

bentuk indikator-indikator berupa nilai rapor, indeks prestasi, studi angka 

kelulusan, predikat keberhasilan. 

Kata prestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya “ Prestatie”, 

kemudian di dalam bahasa indonesia kata prestasi diartikan sebagai hasil 

usaha. Prestasi banyak digunakan di dalam berbagai bidang dan diberi 

pengertian sebagai kemampuan, ketrampilan, sikap seseorang dalam 

menyelesaikan sesuatu hal. Hasil belajar atau prestasi belajar adalah suatu 

hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. 

Oleh karena itu prestasi belajar bukan ukuran, tetapi dapat diukur setelah 

melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan seseorang dalam mengikuti 

program pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajar seseorang 

tersebut. (Bustalin, 2004). 
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Arikunto (1993) mengemukakan bahwa prestasi belajar siswa adalah 

suatu angka yang mencerminkan sejauh mana siswa telah dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan pada setiap jenjang studi. Gambaran prestasi 

siswa tersebut dapat dinyatakan dengan angka 0-10, yang menggambarkan 

hasil dari usaha, kemampuan, dan sikap siswa dalam menyelesaikan suatu 

tugas dalam bidang pendidikan. 

Prestasi belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) 

diartikan sebagai pengenalan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran dan biasanya ditunjukkan dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru. Pendapat yang sama 

dikemukakan oleh Sulistari (2003), bahwa prestasi belajar merupakan 

hasil dari penguasaan pengetahuan dan atau keterampilan yang diperoleh 

melalui kegiatan belajar yang dinyatakan dengan angka atau nilai. 

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dirumuskan bahwa 

prestasi belajar siswa adalah hasil dari sebuah upaya belajar yang 

ditempuh oleh siswa dalam mencapai sebuah pengetahuan atau 

keterampilan tertinggi di sekolahnya. 

 

C. Aspek-Aspek Dalam Prestasi Belajar 

Bloom (2001) secara garis besar mengklasifikasikan prestasi belajar 

menjadi tiga bagian aspek yaitu: (1) bagian kognitif, berkenaan dengan 

hasil belajar intelektual yang meliputi aspek-aspek pengetahuan, ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Ingatan dan 

pemahaman yang terdapat dalam ranah kognitif berfungsi sebagai kognitif 

tingkat rendah sedangkan aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi 

berfungsi sebagai kognitif tingkat tinggi; (2) bagian afektif, berkenaan 

dengan sikap yang meliputi aspek-aspek penerimaan, tanggapan, 
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berkeyakinan, organisasi, dan internalisasi; (3) bagian psikomotorik, yang 

berkenaan dengan keterampilan dan kemampuan bertindak yang meliputi 

aspek-aspek gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perseptual, keharmonisan atau ketepatan dan gerakan keterampilan 

kompleks. 

Good (1969)  dalam pendapatnya menyatakan bahwa aspek prestasi 

belajar dalam hal ini berupa pengetahuan yang dicapai atau keterampilan 

yang dikembangkan dalam mata pelajaran di sekolah. Adapun 

pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan tersebut meliputi: 1). 

bagian kognitif, seperti informasi dan pengetahuan, konsep dan prinsip, 

pemecahan masalah dan kreativitas, 2). Bagian afektif, seperti perasaan, 

sikap, nilai, dan integritas pribadi, dan 3). Bagian psikomotorik. 

Sedangkan Wayan (2001) mengungkapkan beberapa aspek prestasi 

belajar sebagai berikut: dalam kegiatan pengajaran terjadi interaksi 

optimal antara guru dan siswa, guru memegang peranan yang menentukan 

keberhasilan proses belajar-mengajar, sehingga siswa memperoleh 

pengetahuan yang terwujud dalam bentuk prestasi belajar (kognitif) 

maupun konsep diri siswa (afektif) seperti sikap, watak, dan kepribadian 

siswa. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar merupakan perubahan yang diperoleh dari aktivitas 

belajar dalam bagian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan terjadi 

karena diperoleh dari hasil belajar secara teratur, bersifat tetap, positif dan 

terarah. Aspek-aspek dalam prestasi belajar merupakan ukuran 

ketercapaian tujuan pengajaran di sekolah. 
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D. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Prestasi Belajar 

Belajar di sekolah merupakan suatu produksi dengan berbagai 

tahapan di mana setiap tahapan akan menghasilkan suatu produk dengan 

berbagai ciri dan kualitas yang mempengaruhi hasil dan tahapan 

berikutnya. Keefektifan suatu proses dapat diketahui melalui hasil. 

Demikian pula keefektifan proses belajar di sekolah dijadikan tolak ukur 

untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Hasil dari usaha 

inilah yang lazimnya disebut prestasi belajar. 

Suryabrata (1989) menyebutkan faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar adalah sebagai berikut: 

a. Faktor dari dalam individu, meliputi: 

1) Faktor biologis, yaitu kematangan fisik, kesehatan badan, 

kualitas makanan dan fungsi panca indera. 

2) Faktor psikologis yaitu minat, rasa aman, dan motivasi, 

pengalaman masa lampau dan kecerdasan. 

b. Faktor dari luar individu meliputi: 

1) Faktor non sosial yaitu faktor belajar, cuaca, tempat, dan   

fasilitas. 

2) Faktor sosial yaitu pribadi guru yang mengatur sikap orang tua 

terhadap anaknya yang sedang belajar, situasi pergaulan 

dengan teman sebaya. 

Sedangkan Surya dan Amir (dalam Supeno, 2004) menyatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa ada dua yaitu faktor 

internal dan eksternal. 

a. Faktor  internal terdiri dari: 
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1) Faktor jasmaniah (fisiologis) baik bersifat bawaan maupun 

diperoleh yang terdiri atas penginderaan, pendengaran, dan 

struktur tubuh. 

2) Faktor fisiologis yang berasal dari bawaan maupun yang 

diperoleh, terdiri atas faktor intelektual maupun potensi 

kecerdasan, bakat, kecakapan, diam, tertutup seperti sikap 

kebiasaan. Kebutuhan motivasi emosi dan penyesuaian dari 

faktor kematangan. 

b. Faktor eksternal terdiri dari: 

1). Faktor sosial yang terdiri atas lingkungan keluarga yaitu 

orangtua, kakak, adik, lingkungan sekolah yaitu guru dan 

teman di sekolah, lingkungan masyarakat yaitu tetangga, 

kelompok yaitu teman di sekolah dan teman bermain. 

2). Budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan teknologi 

dan kesenian. 

3). Lingkungan fisik seperti fasilitas belajar, iklim atau cuaca. 

Dalam penelitian Baharudin & Zulkefly (2009) tentang hubungan 

dengan ayah dan ibu, harga diri dan prestasi akademik dikalangan 

mahasiswa, ditemukan bahwa karakteristik personal dan interpersonal 

seperti usia dan jenis kelamin serta karakteristik orang tua seperti 

hubungan dengan ibu, usia ibu dan ayah dan harga diri berpengaruh positif 

atau signifikan terhadap prestasi belajar. 

Penelitian dari Adedokun & Balschweid (2008) yang membahas 

tentang pengaruh harga diri dan kenakalan remaja pada hubungannya 

dengan dukungan sosial keluarga dan prestasi akademik remaja juga 

mengatakan hal yang sama. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa 

dukungan sosial keluarga mampu mengurangi bahaya dari depresi secara 
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psikologi dan meningkatkan prestasi akademik. Serta peran harga diri 

yang tinggi mampu memberikan kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, dan 

produktivitas yang dalam hal ini adalah prestasi belajar. 

 

E. Pengukuran Prestasi Belajar Siswa di Sekolah 

Hasil tes prestasi belajar siswa merupakan satu informasi penting 

guna mengambil keputusan pendidikan, oleh karena itu dalam menyusun 

alat tes prestasi harus memenuhi kriteria sebagai tes prestasi yang layak. 

Azwar (2002) merumuskan prinsip-prinsip pengukuran prestasi 

belajar dengan tes prestasi sebagai berikut: 

1. Tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi secara 

jelas sesuai dengan tujuan instruksional. 

2. Tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang representatif dari 

hasil belajar dan dari materi yang dicapai oleh program instruksional 

atau program pengajaran. 

3. Tes prestasi harus berisi item-item dengan tips yang paling cocok 

guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. 

4. Tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan 

tujuan penggunaan hasilnya. 

5. Releabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan hasil 

ukurannya harus ditafsirkan dengan hati-hati. 

6. Tes prestasi harus dapat dipergunakan untuk meningkatkan belajar 

anak didik. 

Untuk melaksanakan tes dibutuhkan instrumen yang akan digunakan 

untuk mengumpulkan informasi atau data yang kita butuhkan. Dimyati 

dan Mudjiono (2002) merumuskan prosedur yang perlu ditempuh untuk 

menyusun alat evaluasi sebagai berikut: 
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(1)  Menentukan bentuk yang akan disusun, (2) membuat kisi-kisi butir 

soal dan (3) menulis butir soal.  

   Bentuk tes ada dua yaitu tes objektif dan esai atau subjektif. Tes 

objektif adalah tes yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab 

dengan memilih salah satu alternatif yang benar dengan beberapa 

perkataan atau simbol. Bentuk tes objektif terdiri dari tes benar dan salah, 

tes pilihan ganda, tes menjodohkan dan tes melengkapi. Sedangkan tes 

esai atau subjektif merupakan bentuk tes yang terdiri dari suatu pertanyaan 

atau perintah yang memerlukan jawaban bersifat pembahasan atau uraian 

kata-kata yang relatif panjang. Ciri-ciri dari bentuk tes ini adalah perintah 

tes selalu diawali dengan kata-kata jelaskan, bagaimana, mengapa, 

bandingkan, jabarkan, kemukakan, dan lain-lain. 

Azwar (2002) mengatakan bahwa dalam kegiatan pendidikan formal 

di sekolah, tes prestasi belajar dapat berbentuk ulangan harian, tes 

formatif, tes sumatif, maupun ujian praktek. Tes-tes tersebut disusun 

secara terencana menurut kriteria penyusunan tes yang benar sehingga 

dapat memperoleh hasil ukur yang akurat (valid) dan dapat dipercaya 

(reliabel). 

Metode atau teknik yang digunakan dalam pengukuran prestasi 

belajar di sekolah adalah metode tes dan metode non-tes yang mencakup 

tiga ranah yang saling berkaitan, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotorik yang dalam pelaporannya dipadukan menjadi satu. 

Instrumen yang digunakan dalam metode tes menggunakan hampir semua 

bentuk tes yakni: tes objektif dan tes subjektif atau tes esai. Bentuk tes 

objektif yang digunakan adalah tes benar-salah, tes pilihan ganda, tes 

menjodohkan dan tes melengkapi. 
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Pengukuran tes prestasi belajar di sekolah menggunakan bentuk skala 

10. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, hasil tes prestasi belajar 

siswa yang masih dalam bentuk skor ditabulasi ke dalam bentuk skala 10 

yang selanjutnya dijadikan sebagai nilai yang dituangkan dalam bentuk 

angka 0 - 10 sebagai hasil prestasi belajar siswa. 

 

2.2. Dukungan Sosial Orangtua 

A. Pengertian Dukungan Sosial 

Menurut Rook ( dalam Smet, 1994) dukungan sosial adalah salah satu 

di antara fungsi pertalian (ikatan) sosial. Ikatan-ikatan sosial 

menggambarkan tingkat dan kualitas umum dari hubungan interpersonal. 

Ikatan dan hubungan dengan orang lain dianggap sebagai aspek yang 

memberikan kepuasan secara emosional dalam kehidupan individu. Saat 

seseorang didukung oleh lingkungan maka segalanya akan terasa lebih 

mudah. Selain itu dukungan sosial yang menunjuk pada hubungan 

interpersonal juga melindungi individu-individu terhadap konsekwensi 

negatif dari stres. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu 

merasa tenang, diperhatikan, dicintai, timbul rasa percaya diri dan 

kompeten. 

Menguatkan uraian tersebut di atas, Sarafino (1990) menyatakan 

dukungan sosial merupakan faktor sosial luar individu yang dapat 

meningkatkan kemampuan dalam menghadapi stress akibat konflik. 

Dengan adanya dukungan sosial, individu dapat merasakan perasaan 

nyaman, perhatian, penghargaan, ataupun bantuan yang diterima individu 

dari orang lain. Seseorang yang mendapat dukungan sosial yang tinggi 

akan memiliki banyak pengalaman positif dan pandangan yang optimis 

terhadap kehidupannya. Adanya dukungan membuatnya yakin pada 
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kemampuan yang dimiliki sehingga dapat mengendalikan situasi di 

manapun ia berada. 

Dukungan sosial yang terdiri dari informasi atau nasehat verbal atau 

non-verbal, bantuan nyata, atau tindakan yang diberikan oleh keakraban 

sosial atau didapat karena kehadiran orang lain, mempunyai manfaat atau 

efek perilaku bagi pihak penerima (Gottlieb dalam Smet, 1994). 

Selanjutnya Wellman (dalam Smet, 1994) mengatakan bahwa dukungan 

sosial hanya dapat dipahami jika orang tersebut tahu tentang struktur 

jaringan sosial dan menjadi anggotanya. Hal ini mengandung pengertian 

bahwa dukungan sosial adalah sebagai perasaan sosial dasar yang 

dibutuhkan terus-menerus, dipuaskan dalam interaksi dengan orang lain, 

namun tidak semua jaringan sosial yang ditemui selalu ada dukungan 

sosial. 

Selanjutnya menurut Suwarsiyah dan Haryanto (1989), dukungan 

sosial dari orang tua dapat berupa menciptakan suasana yang hangat dan 

harmonis, saling menghargai kepentingan dan privasi anggotanya, saling 

membantu dan peka terhadap masalah yang mungkin dihadapi salah satu 

dari mereka. Selain itu, dukungan dari orang tua juga berupa menyediakan 

fasilitas untuk belajar di rumah, memberikan kesempatan dalam bidang 

pendidikan. Jadi dalam hal ini, dukungan sosial orang tua dapat berupa 

materi dan perhatian. 

Ditambahkan oleh Smet (1994), bahwa dukungan sosial merupakan 

suatu bentuk perhatian, penghargaan atau pertolongan yang diterima 

individu lain atau kelompoknya. Informasi tersebut diperoleh dari pola 

hubungan keluarga, guru, teman sebaya, kelompok atau organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial 

adalah ikatan sosial atau kebersamaan sosial yang dijalin dengan akrab 
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antara individu yang satu dengan yang lain dalam lingkungan masyarakat, 

keluarga, organisasi dan sekolah atau kampus dan lain-lain. Dukungan 

sosial diberikan dalam bentuk suatu informasi atau bantuan yang diperoleh 

dari orang lain karena adanya keakraban sehingga individu  merasa 

diperhatikan, dicintai, dihargai, dihormati, serta mempunyai kesempatan 

yang baik untuk dapat memahami masalah bersama dengan orang lain. 

 

B. Pengertian Orangtua. 

Eminyan (2001), menyatakan bahwa orang tua terdiri dari suami dan 

istri atau ayah dan ibu yang membentuk satu keluarga dan bersatu dalam 

ikatan pernikahan, yang di dalamnya mereka melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir dari persatuan mereka. 

Oleh karena itu keluarga menjadi sekolah utama untuk kehidupan sosial, 

di mana orang tua memberikan contoh dan rangsangan untuk menjangkau 

masyarakat yang lebih luas. 

Sejalan dengan pengertian tersebut menurut Laily dan Matulessy 

(2004), orang tua adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu 

perkawinan dan mempunyai keturunan. Selanjutnya mempunyai tujuan 

hidup bagi kelangsungan keluarga dan anaknya untuk masa yang akan 

datang. 

Nasution ( dalam Mulia, 2006) memberikan pengertian orang tua 

yang lebih luas. Menurutnya orang tua adalah setiap orang yang 

bertanggung jawab dalam sebuah keluarga, yang dalam kehidupan sehari-

hari bisa disebut sebagai ayah dan ibu kandung. Pendapat tersebut 

memberi penekanan pada tugas dan tanggung jawab kelangsungan hidup 

keluarga dan masa depan. 
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Selanjutnya menurut Laily dan Matulessy (2004), orang tua 

berkewajiban memenuhi keperluan material bagi anak, memberikan kasih 

sayang, serta mendidik anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh 

karena itu keluarga dalam hal ini orang tua mempunyai andil yang sangat 

besar dan penting dalam kehidupan anak. Menurut Ferkujil ( seperti yang 

dikutip oleh Laily & Matulessy, 2004) tugas orang tua adalah: 

a. Mengurus keperluan materi anak. 

Orang tua harus memenuhi kebutuhan anak, karena anak masih 

dalam tanggung jawab atau tergantung pada orang tua dan anak 

belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri. 

b. Menciptakan suasana at home bagi anak. 

Di dalam keluarga anak-anak dapat berkembang dengan baik, ada 

kemesraan, kasih sayang, keramah-tamahan, rasa aman, rasa 

dilindungi, merasa tentram, tidak pernah kesepian dan selalu merasa 

gembira. 

c. Mendidik. 

Mendidik merupakan suatu tugas orang tua yang terpenting bagi 

anak. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua 

ialah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga, yang 

dalam kehidupan sehari-hari biasanya disebut sebagai ayah dan ibu 

kandung. Adapun fungsi orang tua adalah sebagai pelindung setiap 

anggota keluarga, pendidik, pelaku kegiatan ekonomi, pengasuh dan 

pemelihara anak-anak, perencana masa depan keluarga, pendorong atau 

motivator bagi anggota keluarga. 
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C. Pengertian Dukungan Sosial Orangtua. 

Dukungan sosial orang tua merupakan sikap perilaku orang tua 

kepada anak atau remaja yang bisa diterima dengan baik oleh anak. 

Misalnya : dengan memberikan pujian, harapan, perhatian, yang mana 

sikap tersebut dapat membuat anak merasa berharga dan dicintai oleh 

orang tuanya. Adanya dukungan orang tua dapat berwujud : pemenuhan 

kebutuhan dari orang tua (jasmani dan rohani); kedekatan baik secara fisik 

maupun emosi; penerimaan diri dan komunikasi yang terbuka antara 

kedua pihak (Barnes et al.,2006). 

Pemahaman dari Bean, Barber, dan Crane (2006) tidak berbeda jauh 

dengan konsep Barnes (2006). Bean et al., (2006) mengkonsepkan 

dukungan sosial orang tua sebagai tingkat penerimaan dan kehangatan dari 

orang tua yang ditujukan kepada anaknya. Pada umumnya, dampak dari 

adanya dukungan orang tua yang ditujukan kepada anaknya. Pada 

umumnya, dampak dari adanya dukungan orang tua ini akan berdampak 

positif pada prestasi akademis, self-esteem yang positif dan rendahnya 

depresi yang dialami oleh anak atau remaja. Dukungan dari orang tua 

secara konsisten merupakan kunci penting dalam perkembangan diri anak 

dan remaja. 

Sejalan dengan itu, Demaray dan Malecki (2002) mengatakan 

dukungan sosial sebagai persepsi individu dari dukungan umum atau 

tindakan spesifik yang bersifat mendukung dari orang-orang dalam 

jaringan sosial, yang meningkatkan fungsi mereka atau sebagai pelindung 

bagi mereka dari perbuatan negative. Sumber dukungan ini dapat berasal 

dari orang tua, teman, guru, teman dekat atau sekolah. Seperti yang 

dikutip oleh Baron dan Byrne (2005), dalam teorinya mengatakan bahwa 

dukungan sosial merupakan suatu kenyamanan secara fisik dan psikologis 
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yang diberikan orang lain. Hal ini sangat bermanfaat bilamana individu 

mengalami stress atau sesuatu yang sangat efektif jika individu mengalami 

tekanan. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan dukungan sosial orang tua 

di dalam penelitian ini adalah persepsi individu mengenai sikap orangtua 

terhadap dirinya yang membuatnya merasa diterima, dicintai, 

diperhatikan, dihargai dan menjadi bagian dalam keluarga. 

 

D. Aspek-Aspek Dukungan Sosial Orangtua. 

Menurut House (Smet, 1994) serta Malecky & Elliot (1999) 

dukungan sosial orang tua terdiri dari 4 aspek yaitu: 

1. Dukungan emosional, yaitu dukungan orang tua dalam memberikan 

keyakinan bahwa individu dicintai dan diperhatikan. Aspek ini 

mencakup dukungan yang diwujudkan dalam bentuk ungkapan 

empati dan kepedulian. 

2. Dukungan penghargaan atau penilaian, yaitu dukungan orang tua 

terhadap individu sebagai bahan introspeksi diri dan motivasi agar 

berbuat lebih baik dari sebelumnya. Aspek ini terjadi lewat 

penghargaan atau penilaian positif orang tua terhadap individu, 

motivasi untuk maju dan memiliki pandangan positif terhadap 

keberhasilan orang lain. 

3. Dukungan informatif, yaitu dukungan orang tua untuk membantu 

individu memecahkan masalah. Aspek ini mencakup pemberian 

nasihat dan saran-saran untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

4. Dukungan instrumental, yaitu dukungan orang tua berupa barang 

dan jasa yang dapat membantu kegiatan individu. Aspek ini 

mengungkapkan dukungan sosial berupa bantuan langsung yang 
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diwujudkan dalam bentuk uang, tenaga, waktu, dan pemberian 

hadiah. 

Selain itu, Cooke et al., (1988) menyebutkan beberapa sumber 

dukungan sosial, antara lain : partner, anak, teman dekat, rekan kerja, 

teman seiman, rohaniawan, tetangga, profesionalis, ataupun dari telivisi, 

koran, majalah dan buku. Banyaknya dukungan sosial dari orang sekitar 

akan membantu seseorang untuk meningkatkan self-esteem. Berdasarkan 

uraian di atas, maka aspek dari dukungan sosial orang tua yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah batasan yang diberikan oleh House, 

yakni : dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi 

serta dukungan penilaian. 

Sementara itu Turner,dkk (2003) mengutarakan 4 aspek dukungan 

sosial orang tua dalam hubungan dengan penentuan karir bagi anak, 

berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Bandura, yaitu: Instrumental 

Assistance, Career-related modeling, Verbal encouragement, dan 

emotional Support. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan emosional 

sangat berarti bagi seseorang apabila jika ia memang membutuhkannya. 

Kehadiran orang lain menjadi sangat penting karena secara umum individu 

tidak dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dukungan 

sosial dapat berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental, dan dukungan informatif. 

Berdasarkan beberapa pandangan tentang ciri/aspek yang 

dikemukakan di atas, maka penulis memilih ciri/aspek yang dikemukakan 

oleh Malecky & Elliot (1999). Hal ini disebabkan karena di dalam 

ciri/aspek yang dikemukakan oleh Malecky & Elliot (1999) terkandung 

semua ciri/aspek yang dikemukakan oleh tokoh lain dan dituangkan dalam 
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kuesioner yang disusun oleh Malecky & Elliot (1999) untuk mengukur 

dukungan sosial orang tua dalam bidang pendidikan dengan tingkat 

keabsahan 0,92. Dengan alasan tersebut maka kuesioner akan digunakan 

dalam penelitian ini setelah disadur dalam bahasa indonesia dan 

dimodifikasi sesuai dengan konteks mahasiswa. 

 

E. Efek Dukungan Sosial Orangtua. 

Sarason (dalam Kuntjoro, 2002) mengatakan bahwa dukungan sosial 

adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat 

diandalkan, serta menghargai dan menyayanginya. Sarason berpendapat 

bahwa dukungan sosial selalu dipengaruhi oleh dua hal yaitu: 

1. Jumlah dukungan sosial yang tersedia; merupakan persepsi individu 

terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu 

membutuhkan bantuan (pendekatan berdasarkan kuantitas) 

2. Tingkatan kepuasan akan dukungan sosial yang diterima; berkaitan 

dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi 

(pendekatan berdasarkan kualitas). 

Hal tersebut di atas penting dipahami oleh orang tua yang ingin 

memberikan dukungan sosial, karena menyangkut persepsi tentang 

keberadaan (availibility) dan ketepatan (adequency) dukungan sosial bagi 

seseorang. Dukungan sosial bukan sekedar memberikan bantuan, tetapi 

yang penting adalah bagaimana persepsi si penerima terhadap makna dari 

bantuan itu. Hal tersebut, erat hubungannya dengan ketepatan dukungan 

sosial yang diberikan. Dalam arti bahwa orang yang menerima sangat 

merasakan manfaat bantuan bagi dirinya, karena sesuatu yang diterimanya 

adalah aktual dan memberikan kepuasan. 
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Hasil penelitian Sarason, dkk, (Cutrona, dkk, 1994) menemukan 

bahwa individu yang mendapatkan dukungan sosial yang tinggi akan 

mengalami hal-hal positif dalam hidupnya, selain itu konsep dan harga 

dirinya akan lebih tinggi dari pada tingkat kecemasan. Individu akan 

memandang hidupnya dengan lebih optimis, penuh keyakinan dan mampu 

mengendalikan dan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. 

Keadaan seperti ini tidak ditemukan pada orang-orang yang tidak 

mendapat atau sangat rendah tingkat dukungan sosial. 

Sedangkan dampak dukungan sosial orangtua bagi prestasi belajar 

menurut Kwartarini,dkk (1992) adalah dukungan sosial orangtua 

merupakan fasilitator agar prestasi belajar dapat diperhatikan dengan baik. 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Maqsud dan Coleman (1993), yang 

menunjukkan bahwa peranan orangtua dalam memberikan dukungan 

sosial terhadap anak mereka berhubungan positif dan signifikan dengan 

aktualisasi diri pencapaian prestasi belajar pada anak mereka. Dalam 

pengertian bahwa makin besar dukungan sosial orangtua, makin tinggi 

aktualisasi diri pencapaian prestasi belajar pada anak. 

 

2.3. Harga Diri (Self-Esteem) 

A. Pengertian Harga Diri  

Gecas ( dalam Kreitner & Kinicki, 2005 ) mendefinisikan harga diri 

(self-esteem) dengan mengacu pada suatu keyakinan nilai diri sendiri 

berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan. Harga diri diukur dengan 

menanyakan kepada responden dengan memilih pernyataan positif atau 

pernyataan negatif mengenai dirinya. Makin banyak pernyataan positif 

yang dipilih maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki harga 
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diri yang tinggi, namun jika dipilih banyak pernyataan negatif maka dapat 

dikatakan bahwa orang tersebut memiliki harga diri yang rendah. 

Pernyataan ini tidak berbeda dengan yang diungkapkan oleh 

Coopersmith (dalam Burns, 1993), bahwa harga diri merupakan evaluasi 

yang dibuat individu tersebut dan segala hal yang terkait dengan dirinya 

sendiri. Hal ini menunjukkan suatu sikap setuju atau tidak setuju dan 

menunjukkan tingkat di mana individu itu menyakini dirinya sendiri 

sebagai individu yang mampu, penting, berhasil, dan berharga. Sejalan 

dengan pernyataan tersebut, Rosenberg dalam Burnett (1996) mengatakan 

bahwa harga diri merupakan totalitas dari pikiran dan perasaan yang 

dimiliki, yang ditujukan kepada dirinya sendiri. 

Siswanto (2007) menekankan bahwa adanya gambaran diri yang 

positif tentang dirinya menjadi salah satu kriteria orang yang sehat 

mentalnya. Individu dengan harga diri yang rendah memiliki 

kecenderungan tidak mampu untuk melihat dirinya secara harmonis 

(banyak pertentangan di dalam dirinya). Namun tidak demikian dengan 

individu yang memiliki harga diri yang tinggi, mereka mampu melihat 

dirinya secara harmonis. 

Sedangkan Rosenberg seperti dikutip oleh Perera (2001) 

mendefinisikan harga diri sebagai berikut: Harga diri adalah suatu 

pengalaman seseorang yang mampu menghadapi tantangan hidup dan 

menghargai kegembiraan. Lebih lanjut Rosenberg menjelaskan bahwa 

konsep tentang harga diri terdiri dari dua elemen yaitu identity yang 

mewakili variabel kognitif dan elemen yang mewakili variabel afektif. 

Variabel kognitif atau identitas mengacu kepada harga diri sebagai 

kehidupan yang subjektif dari tiap individu, terutama pemikiran seseorang 

dan perilakunya. Sedangkan elemen afektif harga diri seperti dijelaskan 
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Branden (2001), terdiri dari dua komponen, 1) perasaan penghargaan diri 

yang didasarkan pada pujian yang diberikan, dan 2) perasaan dihargai, 

yang didasarkan pada efek dari tindakan diri sendiri. 

 

B. Aspek-Aspek Dalam Harga Diri 

Coopersmith (1998) membagi harga diri ke dalam tiga aspek: 

1. Rasa mampu 

Adalah kemampuan untuk menyukai diri dan terampil mengambil 

keputusan. 

2. Rasa diterima 

Adalah kemampuan untuk mempunyai ketegasan dalam 

menghargai diri sendiri. 

3. Rasa dibutuhkan 

Adalah kemampuan yang ditandai dengan pemahaman yang tinggi. 

Natra (2004) mendefiniskan harga diri sebagai pandangan dan 

perasaan terhadap nilai diri sebagai pribadi, pekerjaan yang dilakukan, 

pencapaian diri, pikiran diri sendiri tentang pendapat orang mengenai 

dirinya, kedudukan sosial, potensi diri, kekuatan dan kelemahan diri 

sendiri. Dari definisi harga diri menurut Natra (2004) ini, dapat dijelaskan 

bahwa harga diri merupakan konsep global yang meliputi tiga karakter 

utama, yaitu: 

1). Pandangan diri sendiri terhadap kepribadian dirinya. 

2). Pandangan dirinya terhadap pekerjaan dan pencapaian yang telah 

dilakukan. 

3). Pandangan dirinya tentang pendapat orang mengenai dirinya, 

kedudukan sosial, dan potensi, kekuatan serta kelemahan dirinya.  
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Sedangkan menurut Loekmono (1993) harga diri seseorang terbentuk 

dari suatu proses dan hubungan antar pribadi yang meliputi dua aspek, 

yaitu: 

1) Aspek penilaian diri sendiri terhadap dirinya dalam suatu proses 

hubungan antar pribadi dengan anggota keluarga, sekolah maupun 

masyarakat. 

2) Aspek penilaian dirinya terhadap pandangan orang lain (anggota 

keluarga, sekolah maupun warga masyarakat) terhadap dirinya. 

Dari dua aspek itulah yang menurut anggapan Loekmono (1993) 

dapat membentuk harga diri seseorang.  

Dari beberapa pandangan mengenai aspek harga diri, penulis akan 

menggunakan aspek Coopersmith (1998) yang membagi harga diri dalam 

tiga aspek antara lain: aspek rasa mampu, rasa diterima, dan rasa 

dibutuhkan. 

 

2.4. Harga Diri Tinggi dan Harga Diri Rendah 

Coopersmith (1984) berpendapat bahwa orang dengan harga diri 

tinggi akan mempengaruhi kepercayaan dirinya, mengembangkan 

potensinya secara realistik dan memiliki keyakinan untuk meraih 

kesuksesan. Sedangkan orang yang memiliki harga diri rendah 

meramalkan hasil yang negatif dan karenanya mengabaikan potensi-

potensi yang dimilikinya. Berbagai pendapat senada dikemukakan 

berturut-turut oleh Rosenberg (dalam Owen, 2002) dan Perera (2001). 

Lebih lanjut Rosenberg dalam Perera (2001) menggambarkan bahwa 

seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi akan mencoba 

mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin sampai batas 

kemampuan dirinya. Sebaliknya seseorang yang memiliki harga diri 
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rendah akan membawa pengaruh besar pada gangguan fungsi psikologis 

untuk memotivasi diri dalam mengembangkan potensinya. 

Perera (2001) menjelaskan bahwa ketika seseorang benar-benar 

memiliki harga diri, mereka akan 100% bertanggung jawab terhadap 

kehidupan mereka sendiri. Mereka akan membuat keputusan untuk diri 

mereka sendiri tanpa harus dikontrol oleh orang lain untuk bertanggung 

jawab atas tindakan mereka. 

Dalam kaitan dengan peran harga diri dalam bidang pendidikan, 

Reasoner (2002) menjelaskan bahwa harga diri jelas sekali memiliki 

pengaruh dalam proses pencapaian hasil belajar. Para siswa termotivasi 

untuk memecahkan rasa kegagalannya. Mereka berjuang untuk 

membangun dan menjaga rasa dihargai dalam komunitasnya, terutama 

teman-teman sekelasnya dan keluarganya. Mereka melihat prestasi belajar 

sebagai cara yang paling pasti untuk mencapai perasaan dihargai. Siswa 

yang memiliki harga diri rendah akan menanggapi pujian dengan acuh tak 

acuh, mereka biasanya tidak merasa memiliki kewajiban dan tidak tertarik 

untuk belajar. Hal ini akan melemahkan kualitas mereka dalam belajar 

sehingga mereka tidak tertantang untuk melakukannya dengan baik. 

Mereka cenderung untuk bersikap manja dan menyalahkan suatu tujuan 

atau tidak menganggap penting belajar mereka. Pada akhirnya hal ini akan 

mengakibatkan pada sikap belajar yang buruk sehingga mereka akan lebih 

gagal lagi pada ujian akhir mereka. 

Coopersmith (dalam Harsini, 2001) menjelaskan bahwa harga diri 

setiap individu berbeda-beda tingkatannya antara individu yang satu 

dengan yang yang lain. Ada yang tinggi, menengah dan rendah. Individu 

dengan harga diri tinggi memiliki ciri-ciri: mandiri, kreatif, yakin akan 

gagasan-gagasan dan pendapat sendiri, mempunyai kepribadian yang 
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stabil, tingkat kecemasan rendah, lebih berorientasi kepada kebutuhan, 

melihat dirinya sebagai orang yang berguna, dan mempunyai harapan 

(exspectation) yang tinggi. Individu dengan harga diri menengah memiliki 

ciri-ciri umum seperti individu yang memiliki harga diri tinggi, namun 

disertai dengan sifat-sifat: memandang dirinya lebih baik dari kebanyakan 

orang, kurang yakin terhadap dirinya, dan sangat tergantung pada 

penilaian orang terhadap dirinya. Sedangkan individu dengan harga diri 

rendah memiliki ciri-ciri: kurang mandiri, kurang kreatif, memiliki 

kecemasan yang tinggi, merasa diri kurang berguna, kurang berorientasi 

kepada kebutuhan, memiliki ekspektasi yang rendah, kurang percaya diri, 

malas menyatakan diri terutama kalau memiliki gagasan-gagasan baru. 

Berkaitan dengan tingkatan harga diri ini Loekmono (1993) 

mengkategorikan ada dua tingkatan harga diri, yaitu tinggi dan rendah. 

Orang dengan harga diri tinggi memiliki ciri-ciri: mempunyai pandangan 

yang subyektif, mampu mengontrol akibat dari sesuatu, berharap sukses 

daripada gagal, lebih menaruh perhatian pada potensi penghargaan dari 

lingkungan daripada dari segi finansial, serta tidak takut ditolak atau 

kurang dihargai dari sisi kemanusiaannya. Secara kontras orang dengan 

harga diri rendah memiliki ciri-ciri: mengharapkan sesuatu yang salah, 

berorientasi pada biaya, lebih menyukai potensi atau ancaman daripada 

potensi hadiah atau penghargaan, serta peka kepada hal-hal yang negatif 

daripada hal-hal yang positif dari sesamanya.  

Sedangkan Yuniarti (1993) menjelaskan kategori harga diri sebagai 

berikut: orang dengan harga diri tinggi memiliki ciri-ciri: ekspresif, aktif, 

sukses dalam bidang akademik dan sosial, dalam pergaulan cenderung 

memimpin, bebas mengeluarkan pendapat, tidak menghindari kritik, serta 

tidak mudah cemas; orang dengan harga diri menengah memiliki ciri-ciri 



34 

 

kurang yakin terhadap diri sendiri serta sangat tergantung pada apa yang 

dikatakan orang lain terhadap dirinya; orang dengan harga diri rendah 

memiliki ciri-ciri mudah putus asa, merasa tidak berguna, terisolir, 

kemauan untuk mengatasi kekurangan diri sangat lemah, takut 

mengeluarkan pendapat, takut terhadap kritik, serta mudah tersinggung. 

Dari beberapa pandangan tersebut diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa keberhasilan hidup seseorang ditentukan pula dari 

harga dirinya. Dalam hal ini penulis selaku peneliti akan mencari kaitan 

harga diri seseorang dengan keberhasilannya dalam berprestasi secara 

akademik atau belajar. 

 

2.5.  Pengaruh Dukungan Sosial Orangtua, Harga Diri terhadap 

Prestasi Belajar. 

Agar berhasil mencapai prestasi belajar yang maksimal diperlukan 

beberapa faktor yang salah satunya datang dari dukungan sosial. Menurut 

Kwartarini, dkk (1992), dukungan sosial merupakan fasilitator agar 

prestasi belajar dapat diperhatikan dengan baik. 

Dukungan sosial dapat diterima dari berbagai macam sumber, seperti 

teman, keluarga, pasangan atau kekasih, lingkungan atau organisasi 

masyarakat (Sarafino, 1990). Dari berbagai macam dukungan tersebut, 

dukungan yang paling efektif untuk meningkatkan prestasi belajar adalah 

dukungan keluarga. Menurut Suwarsiyah dan Haryanto (1989), dukungan 

sosial keluarga dapat menciptakan suasana yang hangat dan harmonis, 

saling menghargai kepentingan dan privasi anggota, saling membantu dan 

peka terhadap masalah yang mungkin dihadapi salah satu dari mereka. 

Bentuk kehangatan dan perhatian tersebut adalah berupa fasilitas atau 

sarana pendukung dalam bidang pendidikan. Fasilitas dan sarana 
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pendukung yang diberikan akan berdampak besar bagi tercapainya prestasi 

belajar. 

Dukungan sosial keluarga khususnya orangtua berperan penting 

sebagai aktualisasi diri pada anak dalam pencapaian prestasi belajarnya. 

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Maqsud dan Coleman (1993), 

yang menunjukkan bahwa peranan orangtua dalam memberikan dukungan 

sosial terhadap anak mereka berhubungan positif dan signifikan dengan 

aktualisasi diri pencapaian prestasi belajar pada anak mereka. Dalam 

pengertian bahwa makin besar dukungan sosial orangtua, makin tinggi 

aktualisasi diri pencapaian prestasi belajar pada anak. 

Verkuyten dkk (2001), menemukan bahwa dukungan sosial orangtua 

terhadap prestasi belajar pada anak lebih diperhatikan oleh keluarga-

keluarga yang masih mempertahankan budaya kekerabatan. Dalam 

hubungan kekerabatan inilah dukungan sosial orangtua berperan penting 

terhadap tercapainya prestasi belajar anak mereka. 

Selain pengaruh dukungan sosial orangtua terhadap prestasi belajar, 

menurut Reasoner (2002) bahwa harga diri adalah variabel yang ikut 

menentukan bagaimana individu berusaha membangun pencapaian 

prestasi belajar di sekolahnya. Karena dengan pencapaian hasil belajar 

yang optimal, siswa akan merasa dihargai dan diterima dalam 

komunitasnya, terutama teman-teman sekelasnya dan keluarganya. 

Coopersmith (dalam Berta, 2001), Natra (2004), dan Loekmono 

(1993) dan Rosenberg (dalam Perera, 2001) mengatakan harga diri secara 

signifikan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Alasan tersebut 

dikemukakan karena menurutnya sebuah harga diri pada umumnya 

merujuk secara global. Secara global yang dimaksud adalah suatu 

penilaian yang bersifat afeksi terhadap keseluruhan nilai diri. Istilah harga 
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diri global juga berarti keseluruhan pengalaman berharga ataupun tidak 

berharga dalam situasi khusus. Misalnya seorang siswa yang memiliki 

harga diri rendah terhadap mata pelajaran Bahasa Inggris dengan indikasi 

sering membolos ketika ada mata pelajaran tersebut akan merembet pada 

mata pelajaran yang lain, dan lambat laun ketegangan terhadap kondisi ini 

akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Oleh karena itu perlu diupayakan 

agar siswa tidak terus-menerus memiliki harga diri rendah sehingga tidak 

mempengaruhi prestasi belajarnya.  

Dengan ringkas dapat disimpulkan bahwa harga diri global 

berhubungan dengan keseluruhan keberadaan psikologis seseorang, 

sedangkan peran khusus harga diri lebih berhubungan langsung dengan 

perilaku, misalnya pencapaian prestasi akademik di sekolah. Pendapat 

serupa juga dikemukakan oleh Branden (2001) bahwa konsep harga diri 

secara global memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar 

di sekolah. 

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya 

pengaruh secara signifikan antara dukungan sosial orangtua, harga diri 

terhadap prestasi belajar di sekolah. Tentunya dukungan sosial orangtua 

tidak hanya terlihat berpengaruh dan berkontribusi langsung terhadap 

prestasi belajar, namun dukungan sosial orangtua juga turut 

mempengaruhi harga diri untuk seorang anak. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Bean et al (2006) dan Reasoner (2002) juga 

memperlihatkan bahwa dukungan sosial dari orangtua mempunyai andil 

yang besar dalam pembentukan sebuah harga diri yang sehat pada anak. 
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2.6.  Hipotesis Penelitian 

Ada pengaruh positif dan signifikan dukungan sosial orangtua dan 

harga diri terhadap prestasi belajar. 

 

2.7. Model Penelitian 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan sosial dari 
Orang Tua. 

Harga Diri (Self-Esteem) 

Prestasi Belajar Siswa 


