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ABSTRAK 

Nadiah Rifdah Fauziah Djau, 111311133187, Hubungan Antara Self-Esteem dengan 

Flow Akademik Pada Siswa Cerdas Istimewa, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga, 2017 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-esteem dengan 

flow akademik pada siswa cerdas istimewa. Coopermsith (1967) mendefinisikan self-

esteem sebagai evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan individu memandang 

dirinya, yang mengungkapkan sikap menerima atau menolak, dan indikasi besarnya 

kepercayaan diri individu terhadap kemampuannya, keberartian, kesuksesan, dan 

keberhargaan dirinya. Flow menurut Csikszentmihalyi (1990) adalah kondisi dimana 

individu sangat terlibat penuh dalam sebuah kegiatan, penuh kepuasan, yang tidak 

membutuhkan penghargaan eksternal dikarenakan motivasi internalnya. Pada penelitian 

ini flow digunakan pada konteks akademik, dimana flow akademik sendiri adalah 

keadaan dimana siswa dapat berkonsentrasi penuh, memiliki motivasi diri, dan merasa 

nyaman ketika melakukan kegiatan akademik sehingga siswa dapat terlibat secara penuh 

dan melakukan aktivitas akademiknya secara optimal (Prihandrijani, 2016).  

Subjek penelitian adalah siswa cerdas istimewa yang berada pada kelas khusus 

di sekolahnya. Pada penelitian ini jumlah subjek sebanyak 59, yang terdiri atas 14 siswa 

laki-laki dan 44 siswa perempuan meliputi kelas cerdas istimewa 1,2,dan 3 SMP. Pada 

peneltian ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner Coopersmith Self-Esteem 

Inventory milik Coopersmith untuk mengukur self-esteem yang berjumlah 58 aitem (8 lie 

scale) dan alat ukur flow akademik yang disusun oleh peneliti sendiri yang berjumlah 18 

aitem. Analisis data dilakukan dengan teknik statistik korelasi Spearman’s rho dengan 

bantuan program SPSS 24 for Mac. 

Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai signifikansi antara variabel self-esteem 

dengan flow akademik sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai 

korelasi 0,403. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara self-esteem 

dengan flow akademik pada siswa cerdas istimewa. Hubungan yang dimiliki pun bersifat 

positif, yang berarti semakin tinggi self-esteem yang dimiliki siswa maka semakin tinggi 

flow akademiknya.  

Kata Kunci: Self-Esteem, flow Akademik, Siswa Cerdas Istimewa 

Daftar Pustaka, 66 (1967-2017) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA SELF-ESTEEM... NADIAH RIFDAH 


	1. COVER LUAR
	2. COVER DALAM
	3. LEMBAR PERNYATAAN
	4. LEMBAR PERSETUJUAN
	5. HALAMAN PENGESAHAN
	6. UCAPAN TERIMAKASIH
	7. DAFTAR ISI
	8. DAFTAR TABEL
	9. DAFTAR GAMBAR
	10. DAFTAR LAMPIRAN
	11. ABSTRAK
	12. ABSTRACT
	13. BAB I PENDAHULUAN
	14. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	15. BAB III METODE PENELITIAN
	16. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	17. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
	18. DAFTAR PUSTAKA
	19. LAMPIRAN

