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     ABSTRAK 

 

Judul skripsi: Hubungan  antara  Konsep Diri dengan Kemandirian Belajar. 

Siswa Kelas XI IPS
1   

di SMA Negeri 5 Kupang tahun pelajaran 2016/2017. 

Masalah umum penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara konsep diri 

dengan kemandirian belajar siswa kelas XI IPS
1  

SMA Negeri 5 Kupang tahun 

pelajaran 2016/2017. Masalah khusus penelitian ini adalah: apakah ada 

hubungan antara sub-sub variabel  konsep diri (body image, ideal self, dan 

sosial self) dengan kemandirian belajar siswa kelas XI IPS
1 

SMA Negeri 5 

Kupang tahun pelajaran 2016/2017.  Tujuan umum dari penelitian ini  adalah 

untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan kemandrian belajar 

siswa kelas XI IPS
1 

SMA Negeri 5 Kupang tahun pelajaran 2016/2017. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.  Variabel dalam 

penelitian ini adalah variabel bebas (X) konsep diri dan variabel terikat (Y) 

kemandirian belajar. populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas XI IPS
1
 

SMA Negeri 5 Kupang. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS
2
 

SMA Negeri 5 Kupang tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 30 orang. 

Teknik pengumpulan data penelitian adalah wawancara tertulis. Alat 

pengumpul data yang digunakan angket kemandirian belajar. teknik analisis 

data menggunakan rumus analisis korelasi product moment dengan taraf 

kepercayaan 1%. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum tidak 

ada hubungan antara konsep diri dengan kemandirian belajar siswa kelas XI 

IPS
1
 SMA Negeri 5 Kupang tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil perhitungan korelasi product moment yaitu rhitung < rtabel 

(0.478<0.325) pada taraf kepercayaan 1% dengan db=N-2=28. Berdasarkan 

hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara konsep 

diri dengan kemandirian belajar siswa kelas XI IPS
1
 SMA Negeri 5 Kupang 

tahun pelajaran 2016/2017. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan 

saran kepada: a) Kepala sekolah dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

pedoman untuk membuat program belajar mengajar. b) wali kelas diharapkan 

supaya dalam proses belajar mengajar di sekolah lebih memperhatikan faktor 

lain selain konsep diri. c) Guru BK diharapkan dalam melakukan kegiatan 

layanan BK harus sesuai dengan kebutuhan siswa agar dapat membantu siswa 

dalam mencapai apa yang mereka inginkan termasuk bisa mandiri dalam 

belajar. d) agar siswa, memanfaatkan lab BK yang disiapkan disekolah agar 

dapat memilih konsep diri yang positif sehingga lebih mandiri dalam belajar. 
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