
 

ABSTRAK 
 

 

Moh Zainuri, 111214253022, Pengaruh Konsep Diri dan Persepsi Dukungan Sosial 
Orangtua terhadap Motivasi Berprestasi Siswa SMA dari Jalur Mitra Warga di 
Surabaya,  Tesis, Program Magister Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas 
Airlangga, Surabaya, 2016. 
 
xvii + 88, 18 lampiran 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsep diri dan persepsi 
dukungan sosial orangtua terhadap motivasi berprestasi siswa SMA dari jalur mitra 
warga di Surabaya. Siswa SMA jalur mitra warga adalah siswa SMA yang berasal 
dari keluarga miskin. Siswa mitra warga ini cukup banyak mendapatkan perhatian 
dari pemerintah, namun motivasi berprestasi dan prestasi dari siswa mitra warga 
masih sangat kurang. Menumbuhkan motivasi berprestasi pada siswa bukanlah hal 
mudah untuk dilakukan. Rendahnya konsep diri siswa mitra warga dan kepedulian 
orang tua, merupakan salah satu penyebab sulitnya menumbuhkan motivasi 
berprestasi pada siswa mitra warga. Siswa yang mempunyai konsep diri positif akan 
memiliki keyakinan untuk mengatasi segala permasalahan dalam mencapai 
kesuksesan 

Penelitian ini di lakukan di beberapa SMA Negeri di Surabaya dengan jumlah 
subjek sebanyak 81 siswa mitra warga. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan alat 
pengumpulan data berupa skala mengenai konsep diri, persepsi dukungan sosial 
orangtua, dan motivasi berprestasi siswa mitra warga. Teknik analisa data 
dilakukan dengan analisis regresi berganda. 

Dari hasil analisis data penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang 
signifikan dari konsep diri dan persepsi dukungan sosial orangtua terhadap motivasi 
berprestasi siswa SMA dari jalur  mitra warga di Surabaya. Dari temuan ini berarti 
hipotesis yang berbunyi tidak ada hubungan yang positif antara konsep diri dan 
persepsi dukungan sosial orang tua terhadap motivasi berprestasi siswa SMA jalur 
mitra warga tidak diterima atau tidak terbukti. Sedangkan  hipotesis yang berbunyi 
ada pengaruh yang signifikan dari konsep diri dan persepsi dukungan sosial orang 
tua terhadap motivasi berprestasi siswa SMA jalur mitra warga di Surabaya 
diterima. 
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