
Harga diri dihitung sebagai aspek terpenting dari Harga diri dihitung sebagai aspek terpenting dari 
pengembangan diri, sejak evaluasi dari kemampuan kita pengembangan diri, sejak evaluasi dari kemampuan kita 
sendiri mempengaruhi pengalaman emosional, perilaku sendiri mempengaruhi pengalaman emosional, perilaku 
masa depan, dan penyesuaian psikologis yang jangka masa depan, dan penyesuaian psikologis yang jangka 
panjang.panjang.

Dari umur  6 sampai 7 tahun, anak Dari umur  6 sampai 7 tahun, anak ––anak membentuk anak membentuk 
sedikitnya empat harga diri kemampuan akademis, sedikitnya empat harga diri kemampuan akademis, sedikitnya empat harga diri kemampuan akademis, sedikitnya empat harga diri kemampuan akademis, 
kemampuan social, kemampuan fisik, dan keadaan fisik kemampuan social, kemampuan fisik, dan keadaan fisik 
yang menjadikan mereka lebih berumur (Mars, 1990).yang menjadikan mereka lebih berumur (Mars, 1990).

beberapa dimensi baru dari harga diri adalah beberapa dimensi baru dari harga diri adalah 
menambahkan persahabatan erat, romantisme, dan menambahkan persahabatan erat, romantisme, dan 
kemampuan pekerjaan yang merefleksikan perhatian kemampuan pekerjaan yang merefleksikan perhatian 
penting dari periode ini (harter, 1990, 1999).penting dari periode ini (harter, 1990, 1999).



PERUBAHAN DALAM TAHAPAN  PERUBAHAN DALAM TAHAPAN  

HARGA DIRI HARGA DIRI 

HargaHarga diridiri ituitu adalahadalah sangatsangat tinggitinggi selamaselama
masamasa awalawal kanakkanak--kanakkanak.. KemudianKemudian jatuhjatuh padapada
tahuntahun pertamapertama daridari sekolahsekolah dasardasar sebagaisebagai anakanak--
anakanak yangyang semakinsemakin banyakbanyak terlibatterlibat dalamdalam
perbandinganperbandingansosialsosial (Rawa,(Rawa, Penakut,Penakut,&& Debus,Debus,perbandinganperbandingansosialsosial (Rawa,(Rawa, Penakut,Penakut,&& Debus,Debus,
19981998;; WigfieldWigfield etet alal..,, 19971997))..

Harga diri melakukan penyesuaian pada satu Harga diri melakukan penyesuaian pada satu 
tahap yang lebih nyata bahwa bersaing pendapat  tahap yang lebih nyata bahwa bersaing pendapat  
dari yang lain sebaik  sebagai kinerja yang dari yang lain sebaik  sebagai kinerja yang 
objektif. objektif. 



PENGARUH DARI HARGA DIRI PENGARUH DARI HARGA DIRI 

Sebuah profil dari harga diri yang rendah Sebuah profil dari harga diri yang rendah 
dalam semua area adalah dihubungkan pada dalam semua area adalah dihubungkan pada 
ketertarikan, tekanan, dan peningkatan  ketertarikan, tekanan, dan peningkatan  
perilaku tidak suka bergaul.(DuBois et al, perilaku tidak suka bergaul.(DuBois et al, 
1998,1999).1998,1999).

Dari umur 5 tahun , anakDari umur 5 tahun , anak--anak mengetahui anak mengetahui Dari umur 5 tahun , anakDari umur 5 tahun , anak--anak mengetahui anak mengetahui 
rasa harga diri itu adalah berpengaruh; mereka rasa harga diri itu adalah berpengaruh; mereka 
mengatakan orang  yang menyukai dirinya mengatakan orang  yang menyukai dirinya 
sendiri akan melakukan lebih baik  sebuah sendiri akan melakukan lebih baik  sebuah 
tantangan tugas dan berlindung lebih mudah tantangan tugas dan berlindung lebih mudah 
dengan sebuah penyangkalan(Daniels,1998).dengan sebuah penyangkalan(Daniels,1998).



PRESTASI  YANG DIHUBUNGKAN PRESTASI  YANG DIHUBUNGKAN 

DENGAN  CIRINYA.DENGAN  CIRINYA.

kecerdasankecerdasan meramalkanmeramalkan prestasiprestasi sekolah,sekolah,
hubunganhubungan ituitu adalahadalah jauhjauh daridari kesempurnaankesempurnaan..
PerbedaanPerbedaan didi antaraantara anakanak--anakanak di/dalamdi/dalam
memotivasimemotivasiprestasiprestasicenderungcenderungberlakuberlakudalamdalammemotivasimemotivasiprestasiprestasicenderungcenderungberlakuberlakudalamdalam
tantangantantangan tugastugas--yangyang menjelaskanmenjelaskan mengapamengapa
sekitarsekitar muridmurid yangyang lebihlebih tidaktidak cerdascerdas
melakukanmelakukan secarasecara lebihlebih baikbaik didi sekolahsekolah
dibandingkandibandingkan temanteman sekelassekelas yangyang lebihlebih cerdascerdas
daridari merekamereka..



TIMBULNYA PRESTASI YANG TIMBULNYA PRESTASI YANG 

DIHUBUNGKAN DENGAN DIHUBUNGKAN DENGAN 

CIRINYACIRINYA. . 

AnakAnak--anak  itu “ belajar optimis” merupakan anak  itu “ belajar optimis” merupakan 
kemampuan sangat tinggi, sering meremehkan kemampuan sangat tinggi, sering meremehkan 
kesukaran tugas, dan memegang pengharapan positif kesukaran tugas, dan memegang pengharapan positif 
dari sukses. Ketika meminta untuk bereaksi pada satu dari sukses. Ketika meminta untuk bereaksi pada satu 
situasi dimana satu orang bisa masih suksess jika dia situasi dimana satu orang bisa masih suksess jika dia 
terus usaha (Schuster, Rubel, & Weinert, 1998). terus usaha (Schuster, Rubel, & Weinert, 1998). 
Seorang anak yang sehat biasanya optimis, mereka Seorang anak yang sehat biasanya optimis, mereka 
tidak bisa membedakan penyebab sukses dan tidak bisa membedakan penyebab sukses dan 
kegagalan mereka. Sebagai gantinya, mereka kegagalan mereka. Sebagai gantinya, mereka 
memandang semua sukses ( Nichols, 1978).memandang semua sukses ( Nichols, 1978).



PENGUASAAN ORIENTASI  LAWAN  PENGUASAAN ORIENTASI  LAWAN  

KESULITAN BELAJAR  PADA KESULITAN BELAJAR  PADA 

ANAKANAK--ANAKANAK..
AnakAnak--anakanak yangyang tinggitinggi dalamdalam

pengembanganpengembangan prestasiprestasi motivasinyamotivasinya
merupakanmerupakan ciriciri daridari penguasaanpenguasaanorientasiorientasi..merupakanmerupakan ciriciri daridari penguasaanpenguasaanorientasiorientasi..
MerekaMereka percayapercaya kesuksesankesuksesan merekamereka adalahadalah
dihubungkandihubungkan dengandengan kemampuankemampuan--
karakteristikkarakteristik merekamereka yangyang dapatdapat meningkatmeningkat
melaluimelalui berusahaberusaha keraskeras dandan bisabisa diharapkandiharapkan
ketikaketika menghadapimenghadapi tantangantantangan barubaru..



CaraCara--cara mengembangkan cara mengembangkan 
penedekatan penguasaan orientasi penedekatan penguasaan orientasi 

terhadap pelajaran.terhadap pelajaran.TeknikTeknik UraianUraian

Ketetapan dari tugasKetetapan dari tugas •• Pilih tugas yang dapat dimengerti, mau Pilih tugas yang dapat dimengerti, mau 

mendengarkan berbagai minat murid, dan dengan mendengarkan berbagai minat murid, dan dengan 

penuh kewajaran mengarahkan kemampuan penuh kewajaran mengarahkan kemampuan 

sehingga anak ditantang tetapi tidak  ditekan.sehingga anak ditantang tetapi tidak  ditekan.

Orangtua dan dorongan guruOrangtua dan dorongan guru •• Komunikasi yang hangat, percaya pada Komunikasi yang hangat, percaya pada 

kemampuan anak, nilai prestasi, dan usaha yang kemampuan anak, nilai prestasi, dan usaha yang 

penting untuk sukses.penting untuk sukses.

•• ModelModel usahausaha yangyang tinggitinggi dalamdalam menanggulangimenanggulangi

kegagalankegagalan..(Untuk(Untuk guru)guru) seringsering

berkomunikasiberkomunikasi dengandengan orangtua,orangtua,

mengusulkanmengusulkan caracara untukuntuk membantumembantu

perkembanganperkembangan usahausaha dandan kemajuankemajuan anakanak--anakanak..

Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja •• BuatkanBuatkan evaluasievaluasi pribadipribadi;; menghindarimenghindari publikasipublikasi

KesuksesanKesuksesan atauatau kegagalankegagalan melaluimelalui posterposter



Lingkungan sekolahLingkungan sekolah •• KelasKelas yangyang kecil,kecil, mengijinkanmengijinkan guruguru untukuntuk

menyediakanmenyediakan dukungandukungan yangyang membedakanmembedakan daridari yangyang

lainlain bagipenguasaanbagipenguasaan..

•• MenyediakanMenyediakan koperasikoperasi belajarbelajar dandan panutanpanutan mengajarmengajar

secarasecara khusus,khusus, DimanaDimana anakanak--anakanak membantumembantu satusatu

samasama lainlain;;menghindarimenghindari pengelompokanpengelompokan kemampuan,kemampuan,

yangyang membuatmembuat evaluasievaluasi daridari publikasipublikasi kemajuankemajuan anakanak--

anakanak..anakanak..

•• MengakomodasikanMengakomodasikan individualindividual dandan perbedaanperbedaan budayabudaya

dalamdalam gayagaya pembelajaranpembelajaran..CiptakanCiptakan sebuahsebuah atmosfiratmosfir

yangyang mengirimkanmengirimkan SatuSatu pesanpesan jelasjelas bahwabahwa semuasemua

muridmurid bisabisa belajarbelajar..



PENGARUH DARI CIRI YANG PENGARUH DARI CIRI YANG 
BERHUBUNGAN DENGAN BERHUBUNGAN DENGAN 

PRESTASIPRESTASI..
AnakAnak--anakanak perempuanperempuan lebihlebih seringsering

dibandingkandibandingkan anakanak--anakanak lelakilelaki menyalahkanmenyalahkan
kemampuankemampuan kinerjakinerja merekamereka yangyang lemahlemah..
AnakAnak--anakanak perempuanperempuanjugajuga cenderungcenderunguntukuntukAnakAnak--anakanak perempuanperempuanjugajuga cenderungcenderunguntukuntuk
menerimamenerima pesanpesan daridari guruguru dandan orangtuaorangtua bahwabahwa
kemampuankemampuan merekamereka adalahadalah bersalahbersalah ketikaketika
merekamereka tidaktidak bekerjabekerja dengandengan lancarlancar (Rubel(Rubel &&
Martin,Martin, 19981998))..



�� Peduli akan keadaan anakPeduli akan keadaan anak

�� Mengerti keadaan anakMengerti keadaan anak

�� Memperhatikan keadaan anakMemperhatikan keadaan anak

�� Tidak dimanjaTidak dimanja�� Tidak dimanjaTidak dimanja

�� Program sekolah khususProgram sekolah khusus



PRAKTEK MEMBESARKAN ANAKPRAKTEK MEMBESARKAN ANAK. . . . . . . . 

�� Kehangatan dan kedewasaan adalah  bagian Kehangatan dan kedewasaan adalah  bagian 
dari harga diri, kita tidak bisa mengatakan dari harga diri, kita tidak bisa mengatakan 
tingkat pada praktek membesarkan anak  tingkat pada praktek membesarkan anak  
menyebabkan reaksi pada karakteristik dan menyebabkan reaksi pada karakteristik dan 
perilaku anakperilaku anak--anak.anak.perilaku anakperilaku anak--anak.anak.

�� Penelitian yang tepat pada anakPenelitian yang tepat pada anak--anak lebih anak lebih 
sukses pada faktorsukses pada faktor--faktor pengasingan dimana faktor pengasingan dimana 
mempengaruhi perasaan dari harga diri anakmempengaruhi perasaan dari harga diri anak--
anak.anak.



MENGEMBANGKAN SEBUAH MENGEMBANGKAN SEBUAH 

PENDEKATAN PADA ANAK PENDEKATAN PADA ANAK 

AnakAnak--anak diajarkan untuk melihat anak diajarkan untuk melihat 
kesuksesan mereka sebagai hubungan dengan kesuksesan mereka sebagai hubungan dengan 
keduanya, yaitu kemampuan dan usaha dari keduanya, yaitu kemampuan dan usaha dari keduanya, yaitu kemampuan dan usaha dari keduanya, yaitu kemampuan dan usaha dari 
pada faktorpada faktor--faktor kesempatan, dengan cara faktor kesempatan, dengan cara 
memberi mereka tambahan umpan balik memberi mereka tambahan umpan balik 
setelah mereka berhasil, seperti “ Anda adalah setelah mereka berhasil, seperti “ Anda adalah 
sungguh baik dalam hal ini” atau “ anda benarsungguh baik dalam hal ini” atau “ anda benar--
benar berusaha keras untuk itu”(Schunk,1994). benar berusaha keras untuk itu”(Schunk,1994). 



PEMBANGUNAN KONSEP DIRIPEMBANGUNAN KONSEP DIRI
UsiaUsia Kejadian PentingKejadian Penting

11--22 tahuntahun •• EkspresiEkspresi daridari kesenangankesenangan dalamdalam adalahadalah buktibukti penguasaanpenguasaan..

•• SensitivitasSensitivitas terhadapterhadap timbulnyatimbulnya evalusievalusi orangorang dewasadewasa

33--55 tahuntahun •• HargaHarga diridiri adalahadalah terdiriterdiri daridari beberapabeberapa pemisahanpemisahan evaluasievaluasi

diridiri..

•• TimbulnyaTimbulnyaCiriCiri yangyangberkaitanberkaitandengandenganprestasiprestasi tetaptetaptidaktidak•• TimbulnyaTimbulnyaCiriCiri yangyangberkaitanberkaitandengandenganprestasiprestasi tetaptetaptidaktidak

dibedakandibedakan;; sebagaisebagai contoh,contoh, seseorangseseorang yangyang mencobamencoba

dengandengan keraskeras adalahadalah cerdascerdas dandan akanakan suksessukses

66--1010 tahuntahun •• HargaHarga diridiri menjadimenjadi organisasiorganisasi secarasecara hirarkihirarki;;

•• KemunduranKemunduran rasarasa hargaharga diridiri sebagaisebagai anakanak--anakanak membuatmembuat

perbandinganperbandingan socialsocial ,, yangyang kemudiankemudian naiknaik..

•• CiriCiri yangyang berkaitanberkaitan dengandengan prestasiprestasi membedakanmembedakan

kemampuan,kemampuan, usaha,usaha, dandan faktorfaktor--faktorfaktor eksternaleksternal..

1111 tahuntahun-- dewasadewasa •• DimensiDimensi BaruBaru daridari rasarasa hargaharga diridiri adalahadalah menambahkanmenambahkan ((


