
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Konsep Diri 

Berzonsky (1981), mengemukakan bahwa konsep diri adalah gabungan 

dari aspek-aspek fisik, psikis, sosial, dan moral tersebut adalah gambaran 

mengenai diri seseorang, baik persepsi terhadap diri nyatanya maupun penilaian 

berdasarkan harapannya.  

Menurut Stuart dan Sundeen (dalam Keliat, Budi Anna, 1992), konsep 

diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu 

tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang 

lain.  

Menurut Deaux, Dane, dan Wrightsman (dalam Sarwono Sarlito. W, 

2009), konsep diri adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang 

mengenai dirinya. Keyakinan seseorang mengenai dirinya bisa berkaitan dengan 

bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik, dan lain sebagainya. 

Menurut Brooks (dalam Rakhmat, 2002), mendefinisikan konsep diri 

adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita, persepsi tentang diri yang 

diambil dari pengalaman dan hubungan dengan sesama secara psikologik, sosial, 

dan fisik. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah 

pandangan atau penilaian individu terhadap dirinya sendiri, baik yang bersifat 

fisik, sosial, maupun psikologis, yang didapat dari hasil interaksinya dengan 

orang lain. 

2.1.1 Fakor-faktor yang mempengaruhi Konsep Diri 

Menurut Berzonsky (1981) ada 3 faktor yang mempengaruhi konsep diri, 

yaitu: 



a. Usia 

Hurlock (1990) berpendapat bahwa konsep diri berkembang sesuai 

dengan usianya dan dalam usia remaja perkembangan itu akan berubah 

dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.  

b. Tingkat Pendidikan 

Pengetahuan siswa bagian dari suatu kajian yang lebih luas dan diyakini 

sebagai pengalaman yang sangat berarti bagi diri seseorang dalam proses 

pembentukan konsep dirinya. Pengetahuan dalam diri seorang individu 

tidak dapat datang begitu saja dan diperlukan suatu proses belajar atau 

adanya suatu mekanisme pendidikan tertentu untuk mendapatkan 

pengetahuan yang baik, sehingga kemampuan kognitif seorang individu 

dapat dengan sendirinya meningkat. Hal tersebut didasarkan pada 

pendapat Epstein (1973) bahwa konsep diri adalah sebagai suatu self 

theory, yaitu suatu teori yang berkaitan dengan diri yang tersusun atas 

dasar pengalaman diri, fungsi, dan kemampuan diri sepanjang hidupnya. 

c. Lingkungan 

Pudjijogyanti (dalam Oktarina, 2001) berpendapat bahwa konsep diri 

terbentuk karena adanya interaksi antara individu dengan orang yang ada 

disekitarnya. 

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi konsep diri 

siswa yang meliputi usia, tingkat pendidikan, dan lingkungan. 

2.1.2 Aspek-aspek konsep diri 

Berzonsky (1981) mengemukakan bahwa aspek-aspek konsep diri meliputi: 

a. Aspek fisik (physical self) yaitu penilaian individu terhadap segala 

sesuatu yang dimiliki individu seperti tubuh, pakaian, benda miliknya, 

dan sebagainya. 

b. Aspek sosial (sosial self) meliputi bagaimana peranan sosial yang 

dimainkan oleh individu dan sejauh mana penilaian individu terhadap 

performannya. 

c. Aspek moral (moral self) meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang 

memberi arti dan arah bagi kehidupan individu. 

d. Aspek psikis (psychological self) meliputi pikiran, perasaan, dan sikap-

sikap individu terhadap dirinya sendiri.  

e. Aspek keluarga (familiy self), meliputi perasaan berarti dan berharga 

dalam kapasitasnya sebagai anggota keluarga. 

Dari aspek-aspek konsep diri di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

lima aspek konsep diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, aspek moral, 

aspek psikis, dan aspek keluarga. 

2.2 Pengertian Perilaku Membolos 

Menurut Kartono (1985) bahwa membolos adalah ketidakhadiran anak 

didik tanpa alasan yang tepat, meninggalkan sekolah atau pelajaran tertentu 

sebelum waktunya dan selalu datang terlambat. 

Menurut Gunarsa (1981) membolos adalah pergi meninggalkan sekolah 

tanpa sepengetahuan pihak sekolah. 



Membolos sering terjadi tidak hanya saat ingin berangkat ke sekolah, 

namun saat jam pelajaran ketika dimulaipun terkadang ada siswa yang 

memanfaatkan waktu untuk membolos. Keinginan membolos ini bermacam-

macam, ada yang sekedar menghilangkan rasa suntuk karena pelajaran di sekolah 

atau sedang mempunyai masalah pribadi yang membuat siswa tidak konsentrasi 

belajar di sekolah (Apriyatni, 2006). 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perilaku 

membolos adalah meninggalkan sekolah tanpa melakukan ijin dan tanpa 

sepengetahuan kepada sekolah. 

2.2.1 Jenis-jenis Perilaku Membolos 
Jenis-jenis perilaku membolos menurut Dorothy H. Keiter (dalam Kartini 

Kartono, 1985): 

1. Anak absen di sekolah tanpa sebab yang sah dan tanpa ijin orangtua 

atau pimpinan sekolah. Mereka pergi sesuka hati tanpa terlihat orangtua, 

tetangga, atau guru dan kepala sekolah. Mereka mungkin meninggalkan 

pelajaran pada jam sekolah sambil mengeluh bahwa mereka “merasa 

tidak enak badan” atau bahwa orangtua menyuruh mereka pulang cepat. 

Karena adanya kemungkinan bahwa orangtua akan diberitahu bila 

seorang anak meninggalkan sekolah pada waktu jam sekolah, maka 

siswa yang membolos biasanya tidak masuk sekolah sepanjang hari. 

2. Seorang anak meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan dan ijin 

orangtua. Ini seringkali terjadi dengan anak yang berasal dari kelompok 

sosial ekonomi rendah, yang orangtuanya hanya membantu di rumah 

atau meninggalkan sekolah untuk sesegera mungkin mencari pekerjaan. 

Sebagian besar anak putus sekolah berasal dari kelompok ini. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis perilaku 

membolos meliputi anak absen di sekolah tanpa sebab yang sah dan tanpa 

ijin orangtua atau pimpinan sekolah. Seorang anak meninggalkan sekolah 

tanpa sepengetahuan dan ijin orangtua. 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Membolos  

Dorothy H. Keiter (dalam Kartini Kartono, 1986) mengatakan bahwa 

sebab membolos adalah siswa takut akan kegagalan dan merasa ditolak. 

Takut akan gagal yaitu siswa yakin bahwa siswa pasti tidak akan berhasil di 

sekolah. Siswa merasa gagal, malu, tidak berharga, dan dicemooh sebagai 



akibat kegagalannya tersebut, perasaan ditolak dan tidak dihargai. Sehingga 

siswa tidak ingin berada di sekolah dan akhirnya membolos. 

Dorothy H. Keiter (dalam Kartini Kartono, 1986) mengatakan bahwa 

sebab membolos dari lingkungan keluarga adalah karena keluarga memang 

tidak mengijinkan anak didik masuk, bisa disebabkan karena mereka harus 

menjaga adik-adiknya dan harus membantu orangtuanya sehingga siswa 

tidak dapat masuk sekolah dan akhirnya membolos agar bisa membantu 

pekerjaan orangtunya.  

2.2.3 Akibat Perilaku Membolos 

Kartini Kartono (1989) mengemukakan bahwa akibat perilaku 

membolos berakibat pada diri sendiri dan bagi orang lain. Bagi diri sendiri 

maka siswa akan ketinggalan pelajajaran. Hal ini akan menyebabkan siswa 

mengalami kegagalan dalam pelajaran, tidak naik kelas, nilai jelek dan 

kegagalan lain di sekolah. Sedangkan bagi orang lain, terutama siswa 

sekelas, mereka akan terganggu dengan siswa yang membolos karena 

kemungkinan guru akan menegur siswa yang membolos pada pertemuan 

selanjutnya sehingga menyita waktu pelajaran. Guru pelajaran juga akan 

menerangkan kembali materi yang sudah diajarkan pada pertemuan 

berikutnya apabila ada anak yang belum paham, dan tentunya siswa yang 

pada pertemuan sebelumnya membolos tidak paham. 

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa membolos akan 

menyebabkan gagal dalam pelajaran, mengganggu kegiatan belajar teman-

teman sekelas dan masih banyak akibat yang ditimbulkan. Diantara akibat 

dari membolos yaitu siswa akan bergaul dengan teman-teman yang tidak 



baik atau terjerumus dalam pergaulan bebas yang akan menyebabkan 

banyak lagi kenakalan-kenakalan remaja yang lain  

2.2.4 Aspek-aspek Perilaku Membolos 

Aspek-aspek perilaku membolos menurut Dorothy H. Keiter (dalam 

Kartini Kartono, 1985), sebagai berikut: 

1. Perilaku membolos yang bersumber dari diri individu, misalnya 

motivasi belajar siswa rendah, tidak pergi ke sekolah karena sakit, dan 

minat sekolah rendah. 

2. Perilaku membolos yang bersumber dari luar individu, misalnya pergi 

meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran. siswa kurang mendapat 

perhatian dari keluarganya, dan siswa merasa tidak nyaman saat berada 

di sekolah. 

Dari aspek-aspek perilaku membolos siswa di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada dua aspek perilaku membolos siswa yang meliputi 

aspek perilaku membolos yang bersumber dari diri individu dan perilaku 

membolos yang bersumber dari luar individu. 

2.3 Hubungan antara Konsep Diri dengan Perilaku Membolos pada Siswa 

Berzonsky (1981), mengemukakan bahwa konsep diri adalah gabungan 

dari aspek-aspek fisik, psikis, sosial, dan moral tersebut adalah gambaran 

mengenai diri seseorang, baik persepsi terhadap diri nyatanya maupun penilaian 

berdasarkan harapannya. 

Pada waktu anak memasuki kehidupan sekolah menengah atas, rata-rata 

siswa memiliki rentang usia 15-18 tahun dan berada dalam tahap perkembangan 

remaja. Penyesuaian diri yang menjadi masalah utama remaja harus dilakukan 

ketika lingkungan yang baru dengan teman-teman yang baru di SMA Haditono 

(dalam Yuliani, 2006). Pada usia ini seseorang cenderung mudah untuk terkena 

pengaruh dari luar, terutama pengaruh yang negatif yang antara lain perilaku 

membolos.  

Di sini hubungan konsep diri dengan perilaku membolos ialah, dimana 

ketika seseorang memiliki konsep diri yang tinggi atau positif maka siswa akan 

lebih menghargai dirinya sendiri serta orang lain, sehingga individu tersebut akan 

berbuat baik dan tidak merugikan diri sendiri, dalam kasus ini ialah perilaku 



membolos. Hal ini senada dengan pendapat Poole (1993) yang menyatakan 

bahwa seorang pribadi yang memiliki konsep diri yang positif mampu 

menempatkan batas-batas tertentu pada tindakan-tindakannya, dengan kata lain 

mengetahui seharusnya bertindak menurut cara-cara tertentu yang dituntut secara 

moral. 

Demikian pada sebaliknya, jika konsep diri yang dimiliki seseorang 

rendah atau negatif maka mudah dipengaruhi dan sikapnya akan mendukung 

terhadap perilaku membolos. Individu tersebut dalam menanggapi kejadian 

ataupun bertindak tidak mempertimbangkan baik dan buruk yang berakibat pada 

orang lain, seperti contohnya : ketika temannya membolos, malah cenderung 

ikut-ikutan membolos (Poole, 1993). 

2.4 Penelitian Relevan 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Dianagari (2012), yang 

meneliti tentang hubungan antara konsep diri dengan disiplin siswa pada kelas XI 

di SMA Negeri 2 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan disiplin siswa. Korelasi 

antara konsep diri dengan disiplin siswa diperoleh koefisien r = 0,457 dengan 

signifikansi atau p = 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara konsep diri dengan disiplin siswa pada kelas XI di SMA Negeri 

2 Semarang. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Irena (2011), yang 

meneliti tentang hubungan antara konsep diri dengan frekuensi membolospada 

siswa SMA Negeri 1 Parakan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan 

dengan teknik nonparametrik Kendall Tau diketahui bahwa koefisien korelasi (r) 

frekuensi membolos siswa dengan konsep diri sebesar 0,097 dengan taraf 



signifikansi p = 0,214 dimana p  0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara frekuensi membolos siswa dengan konsep 

diri. Nilai signifikansi yang p  0,05 menunjukkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara variabel X dan Y.   

2.5 Hipotesis  

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan negatif 

yang signifikan antara antara konsep diri dengan perilaku membolos pada siswa 

kelas X dan XI Multimedia SMK Kristen Salatiga Tahun Ajaran 2013/2014. 

 


