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HARGA DIRI DENGAN PRESTASI BELAJAR PADA MAHASISWA 

 

Alfiana 201110230311207 

 

Universitas Muhammadiyah Malang 

 

Alfiana_pratama92@yahoo.com 

 

Mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di 

universitas, institut ataupun akademi. Prestasi  belajar  mahasiswa  merupakan  salah  satu  

faktor  penting  dalam  kesuksesan mahasiswa di masa depannya. Prestasi belajar adalah hasil 

penilaian yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan yang bersifat kognitif dan biasanya 

ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Harga diri adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara harga diri dengan prestasi belajar pada mahasiswa. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 379 mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Teknik pengambilan 

sampelnya menggunanakan kuota sampling. Teknik pengambilan data menggunakan skala 

harga diri dan melihat indek prestasi komulatif mahasiswa. Hasil dari penelitian menunjukkan 

adanya hubungan korelasi positif antara harga diri dengan prestasi belajar ( r = 0,136; p = 

0,008). Individu yang memiliki harga diri tinggi maka prestasi belajarnya akan tinggi 

sedangkan individu yang harga dirinya rendah akan memiliki prestasi yang rendah. 

Kata kunci: harga diri, prestasi belajar, mahasiswa 

Students are studying or to be learnt in college, at university, institution or academy. The 

students achievement is one important factor in the future of successful students. Learning 

achievement is the assessment results obtained from the lectures that are cognitive and usually 

determined through measurement and assessment. Self-esteem is one of the factors that affect 

to students learning achievement. The purposes of this study was to determine the relationship 

between self-esteem and the students academic achievement. This study was conducted on 379 

students at the University of Muhammadiyah Malang. Sample collection techniques using 

quota from sampling. The data collection technique using the scale of self-esteem and see the 

index student cumulative achievements. The results from the study show a positive correlation 

between self-esteem and academic achievement (R = 0.136; P = 0.008). Individual who have 

high self-esteem will behave higher about the academic achievement while the  individual who 

have lace self-esteem will be have low achievement. 

 

Keywords: self-esteem, academic achievement, student 
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Pendidikan dan pengajaran adalah suatu usaha untuk memberikan rumusan hasil yang 

diharapkan setelah melaksanakan pengalaman belajar. Tercapai  tidaknya tujuan pengajaran 

salah satunya adalah terlihat dari prestasi belajar yang diraihnya. Dengan prestasi yang   tinggi, 

para mahasiswa mempunyai indikasi berpengetahuan yang baik (Sardjiman, 2007). 

 

Menurut Abbas (2000) keberhasilan di bidang pendidikan pada umumnya diukur dengan 

prestasi yang dicapai oleh anak didik yang menjalani  pendidikan tersebut. Semakin tinggi 

prestasi yang dicapai maka diasumsikan bahwa kualitas dirinya makin baik. Demikian pula 

dengan semakin tinggi pendidikan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia. 

 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan untuk 

pelajaran. Prestasi belajar mahasiswa ditunjukkan dengan IPK (indeks prestasi komulatif). 

Prestasi belajar mahasiswa dapat mencerminkan kecerdasan serta perkembangan kognitifnya. 

Faktor yang mempengaruhi tersebut bisa datang dari dalam (internal) contohnya harga diri 

(self-esteem). Harga diri tidak bisa dipisahkan dari faktor dalam (internal) karena berhubungan 

dengan psikologis atau pengalaman masa lalu pada diri individu. Pastinya individu yang 

tumbuh dengan harga diri yang rendah akan mengakibatkan dirinya sulit untuk merasa dihargai 

dan diterima dalam komunitasnya. Penelitian menyebutkan bahwa harga diri secara signifikan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. Coopersmith (dalam Berta, 2001) atau dari luar 

(eksternal). Faktor dari luar (eksternal) contohnya adalah lingkungan sosial seperti keluarga, 

sekolah, dan masyarakat, budaya dan lingkungan fisik (Supeno, 2003).  

 

Dengan harga diri yang tinggi seseorang akan dapat mengaktualisasikan potensi dirinya. 

Umpan balik yang diperoleh dari pengaktualisasian potensi ini, bila positif akan meningkatkan 

kepercayaan diri individu (Abbas, 2000). Kepercayaan diri mempunyai fungsi mendorong 

individu meraih kesuksesan. Penelitien yang dilkukan oleh Yasemin (2011) terhadap 7.100 

individu yang terdiri atas 49% perempuan dan 51% lainnya adalah laki-laki yang menyebutkan 

bahwa perempuan dan laki-laki tidak memiliki perbedaan dalam hal harga diri, namun 

kenaikan harga diri akan meningkat berdasarkan masa perkembangannya. 

 

Organisasi kesehatan WHO mencatat harga diri rendah adalah gangguan mental yang umum 

terjadi diantara populasi. Dari jumlah 5,8% laki-laki dan 9,5% perempuan dan hanya 30% 

penderita harga diri rendah yang benar-benar mendapatkan pengobatan yang cukup, sekalipun 

telah tersedia teknologi pengobatan harga diri rendah yang efektif. Ironisnya mereka yang 

menderita harga diri rendah dalam usia produktif , yakni cenderung dibawah usia 45 tahun. 

Tidaklah mengherankan bila diperkirakan 60% dari seluruh kejadian bunuh diri terkait dengan 

harga diri rendah termasuk skizofrenia. Menurut WHO pada tahun 2005 tercatat kasusu bunuh 

diri yang dikaitkan dengan rendahnya harga diri dan depresi pada remaja yang terjadi di 

indonesia pada rentang usia remaja hingga dewasa awal (15-24 tahun) sekitar 60% dan 

fenomena bunuh diri dikalangan remaja meningkat setiap tahunnya (Radarbanten, 2012). 

 

Menurut Sobur (2006) kualitas mahasiswa dapat dilihat dari prestasi belajar yang diraihnya. 

Prestasi belajar mahasiswa merupakan perubahan dalam hal kecakapan tingkah laku ataupun 

kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu yang tidak disebabkan proses 

pertumbuhan, tetapi adanya situasi belajar sehingga dipandang sebagai bukti usaha yang 

diperoleh mahasiswa. 
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Slameto (2005) mengatakan, untuk mengetahui hasil prestasi belajar yang dicapai siswa 

diadakan penilaian. Penilaian dapat diadakan setiap saat selama kegiatan berlangsung, dapat 

juga diadakan setelah siswa menyelesaikan program pembelajaran dalam waktu tertentu, 

misalnya per semester dan dilihat dari IP maupun IPK siswa tersebut. 

 

Seseorang yang mempunyai harga diri tinggi akan mempunyai pikiran-pikiran positif, dan 

orang yang mempunyai harga diri rendah biasanya mempunyai pikiran negatif tentang upaya 

dan masa depannya. Seseorang yang mempunyai harga diri tinggi akan sedikit mengalami 

kecemasan, mau menerima banyak resiko dan mau meningkatkan usaha mereka untuk meraih 

sukses. Disamping itu seseorang yang mempunyai harga diri tinggi akan lebih termotivasi 

untuk menambah kemampuan mereka, sedangkan yang harga dirinya rendah akan termotivasi 

untuk melindungi diri mereka dari kegagalan dan kekecewaan. 

 

Abraham Maslow, (dalam Corey,1988) mengatakan bahwa harga diri berhubungan dengan  

proses menjadi pribadi yang memiliki aktualisasi diri. Menurut Maslow, setiap individu 

memiliki keinginan untuk memperoleh suatu keadaan yang stabil, perasaan bahwa dirinya    

berharga, dan individu membutuhkan penghargaan dari dirinya sendiri dan dari individu  yang 

lain. Maslow menggolongkan dua kebutuhan akan harga diri yaitu, keinginan untuk 

memperoleh kekuatan, prestasi, kecukupan, keunggulan, kepercayaan diri dan kebebasan,  juga 

kebutuhan memperoleh prestise, status, penghargaan, perhatian dan penilaian positif dari orang 

lain. 

 

Hubungan yang sangat erat antara harga diri seseorang dengan hasil prestasi belajar yang  

dicapainya. Seperti yang dikatakan oleh Coopersmith (1967) bahwa seseorang yang 

mempunyai harga diri yang tinggi cenderung aktif, ekpresif serta lebih sering mencapai sukses, 

baik dalam bidang akademik maupun sosial. Seseorang yang memandang dirinya negatif 

mengganggu keberhasilan yang telah dicapai hanya sebagai kebetulan. 

 

Hubungan antara harga diri dan prestasi belajar ini menarik perhatian sejumlah peneliti, oleh 

karena itu telah banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan antara keduanya. 

Coopersmith (1967), seorang tokoh yang menyusun skala harga diri, menemukan adanya 

hubungan yang signifikan antara harga diri dan inteligensi dan antara harga diri dengan prestasi 

belajar. Suatu interaksi yang persisten antara harga diri dan prestasi belajar, dimana harga diri 

mempengaruhi prestasi belajar dan prestasi belajar mempengaruhi harga diri. Frey dan Carlock 

(1984) menyatakan siswa yang memiliki harga diri yang tinggi akan lebih sukses di sekolah 

dibandingkan siswa dengan harga diri yang rendah.   

 

Menurut Hurlock (1980), prestasi yang baik dapat memberikan kepuasan pribadi dan  

ketenaran. Inilah sebabnya mengapa prestasi baik dalam tugas-tugas sekolah maupun  berbagai 

kegiatan sosial, menjadi minat yang kuat mahasiswa. Bila prestasi yang baik diharapkan 

memberi kepuasan bagi mahasiswa, maka prestasi itu mencakup bidang-bidang yang penting 

bagi dirinya dan dapat menimbulkan harga diri menjadi tinggi. 

 

Menurut Pudjijogyanti (1988), Pada umumnya sistem nilai yang ditekankan dalam dunia 

pendidikan adalah pencapaian prestasi belajar. Mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi  

belajar yang ditetapkan, akan dipandang sebagai mahasiswa yang mempunyai kemampuan 

oleh dosen dan mahasiswa lainnya. Pandangan yang diberikan oleh dosen maupun mahasiswa 

lain merupakan tanggapan yang sangat mempengaruhi harga diri mahasiswa. Tanggapan yang 

positif, yaitu memandang mahasiswa sebagai orang yang mempunyai kemampuan dan usaha 

tinggi yang  akan membantu mahasiswi bersikap positif terhadap dirinya sendiri. Sikap ini akan  
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mempengaruhi siswa dalam menghadapi tugas-tugasnya dan lebih jauh lagi dalam menghadapi 

tugas-tugasnya dan lebih jauh lagi akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Masalah 

peningkatan harga diri perlu dilakukan karena jika harga diri ditingkatkan maka dapat 

berpengaruh baik dalam peningkatan kepribadian mahasiswa agar mahasiswa lebih 

menghargai dan menilai positif terhadap dirinya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa 

dirinya mampu meningkatkan prestasi belajarnya leih baik lagi. 

 

Maka dari itu harga diri merupakan variabel yang menarik untuk diteliti guna mengetahui 

seberapa besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar mahasiswa. Harga diri yang merupakan 

bentuk dari kesadaran akan seberapa besar nilai yang diberikan terhadap diri sendiri. Untuk itu 

peneliti tertarik untuk meneliti hubungan harga diri dengan prestasi belajar. Tingginya nilai 

IPK yang merupakan ukuran secara kalkulatif dari prestasi belajar Mahasiswa akan dapat 

meningkatkan harga diri Mahasiwa dalam lingkungannya dan hal itu dapat dicapai hanya 

dengan bebrapa faktor yang telah peneliti paparkan di atas. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang akan terjadi antara variabel 

X dan variabel Y yaitu harga diri dan prestasi belajar. Sedangkan manfaat dari penelitian ini 

adalah bagi peneliti sendiri untuk mengetahui harga diri dan prestasi belajar  mahasiswa. Selain 

itu manfaat bagi mahasiswa itu sendiri agar mahasiswa mengetahui bagaimana harga diri dan 

prestasi belajar saling berhubungan. 

 

Prestasi Belajar 

 

Winkel (2004) mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar 

atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai bobot yang 

dicapai. Sejalan dengan pendapat tersebut Sudjana (2006) mengemukakan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil-hasil belajar yang dicapai oleh siswa dengan kriteria-kriteria tertentu. 

 

Nasution (2002) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah kesempurnaan yang dicapai 

seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila 

memenuhi tiga aspek yakni : kognitif, afektif, dan psikomotor, sebaliknya dikatakan prestasi 

belajar kurang memuaskan jika seorang belum mampu memenuhi target ketiga kriteria 

tersebut. 

 

Slameto (2002) menegaskan bahwa prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

umum individu yang dilalui dengan proses belajar. Dalam menciptakan kondisi belajar yang 

optimal hingga individu belajar dengan baik dan menyebabkan hasil belajar yang baik 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama faktor internal yaitu faktor psikologi, faktor 

fisiologis, minat, intelegensi, bakat, motivasi dan kemampuan kognitif. Kedua faktor eksternal 

yaitu faktor keluarga (dukungan keluarga, ekonomi dan hubungan antar anggota keluarga), 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

 

Dalam dunia pendidikan, menilai merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. 

Menilai/mengukur prestasi belajar, merupakan salah satu dari kompenen pembelajaran itu 

sendiri. mengukur merupakan salah satu proses belajar dan mengajar. Di Indonesia, kegiatan 

menilai/mengukur prestasi belajar bidang akademik dicatat dalam sebuah kartu hasil studi 

(KHS) dan di rangkum dalam sebuah transkrip nilai mahasiswa. Dari transkrip nilai dapat 

diketahui sejauh mana prestasi belajar mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut berhasil atau 

gagal dalam suatu mata pelajaran. Pengukuran prestasi belajar adalah pemberian angka atau 

skala tertentu suatu aturan atau formula tertentu terhadap penguasaan pengetahuan atau 
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keterampilan yang dikembangkan melalui pembelajaran. Pengukuran ini digunakan oleh 

seorang pendidik untuk melakukan penilaian terhadap hasil belajar anak didiknya, baik 

menggunakan instrumen tes maupun non test. Tes adalah suatu pernyataan atau tugas atau 

seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan 

yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan 

tertentuyang dianggap benar. 

 

Harga Diri 

 

Harga diri merupakan komponen evaluatif dari konsep diri yang dimiliki seseorang yang terdiri 

atas evaluasi positif dan negatif (Dayakisni & Hudaniah, 2009). Definisi lain menyebutkan 

bahwa harga diri merupakan komponen dari konsep diri yang didefinisikan sebagai sebuah 

pengaturan terhadap pemikiran dan perasaan individu tentang nilai dan pentingnya diri sendiri 

yaitu sikap global yang positif atau negatif yang menuju pada dirinya sendiri (Rosenberg dalam 

Martin, dkk, 2007). 

 

Dalam Dayakisni & Hudaniah (2009) juga disebutkan bahwa harga diri dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu harga diri rendah dan harga diri tinggi. Seseorang yang memiliki harga diri 

rendah akan cenderung memiliki sikap mengalah diri (self-defeating). Sikap mengalah diri ini 

akan menjadikan orang tersebut rentan untuk terluka hatinya. Selanjutnya hal yang akan 

dilakukannya adalah mengambil jarak agar orang lain tidak dapat melukai hatinya lagi. Selain 

itu, orang dengan harga diri rendah akan cenderung untuk membaca tanda-tanda penolakan 

dari orang lain dalam perilaku kesehariannya sehingga mengganggu proses penyesuaian, baik 

penyesuaian secara mental maupun perilaku. Sedangkan orang yang memiliki harga diri tinggi 

akan lebih cenderung untuk memiliki harapan yang kuat bagi penerimaan. Orang dengan harga 

diri tinggi akan lebih mengedepankan tindakan yang dapat menguatkan dan meningkatkan 

hubungan untuk melawan peremehan yang dipersepsikan sebagai peremehan yang ditujukan 

kepada dirinya. 

 

Coopersmith (1967) mengidentifikasi 4 aspek harga diri yaitu, Aspek proses belajar, adalah 

aspek yang menggambarkan bagaimana individu menilai keadaan dirinya berdasarkan nilai-

nilai pribadi yang dianutnya. Individu menilai dirinya telah memenuhi atau mendekati apa yang 

ada dalam kebutuhan idealnya dan mempunyai penerimaan yang positif. Aspek penghargaan, 

adalah aspek yang menggambarkan bagaimana individu memperoleh penghargaan atau pujian 

dari pihak lain atas jerih payah yang telah dilakukan. Jika individu menerima penghargaan 

sebagai hal yang positif, maka aspek penghargaan menjadi salah satu unsur penumbuh harga 

diri yang tinggi. Aspek penerimaan, adalah aspek yang menekankan penerimaan keluarga dan 

orang tua dalam pembentukan harga diri pada masa kanak-kanak. Keluarga merupakan tempat 

sosialisasi pertama bagi anak. Penerimaan keluarga yang positif akan berpengaruh pada 

perkembangan harga diri anak pada masa dewasa kelak. Aspek interaksi diri, adalah aspek 

yang menggambarkan bahwa interaksi individu dengan lingkungan menyebabkan individu 

memiliki karakteristik kepribadian yang mengarahkan pada kemandirian sosial, mampu 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, mampu mencapai tujuan pribadi yang realistik 

dan aktif, serta pengalaman keberhasilan akan meningkatkan harga diri. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri menurut Coopersmith (1967) yaitu, pertama 

adalah Perasaan dihargai, diterima dan diperhatikan yang diterima individu dari orang-orang  

yang penting dalam hidupnya. Hal ini menyebabkan individu menilai diri berharga, yang  

diterapkan dalam pengembangan aspek-aspek di dalam diri. Faktor kedua yaitu Pengalaman 

keberhasilan, status dan posisi individu dalam kehidupannya. Keberhasilan individu 
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berhubungan dengan status individu tersebut di dalam komunitas. Keberhasilan tersebut 

merupakan dasar pembentukan harga diri. Individu yang menganggap diri berharga akan 

mencapai harga diri yang tinggi. Ketiga nilai dan aspirasi. Keberhasilan dan kekuatan individu 

tidak secara langsung diterima, tetapi dipilih dan disesuaikan dengan nilai-nilai dan tujuan 

hidup individu tersebut. Keempat adalah cara individu merespon penilaian orang lain. Individu 

dapat memperkecil atau menekan penilaian orang lain yang dianggap tidak sesuai dengan diri. 

Memperkecil dan menekan penilaian orang lain yaitu  dapat berupa menolak atau mengabaikan 

penilaian orang lain. 

 

Harga diri dengan prestasi belajar 

 

Seseorang yang mempunyai harga diri tinggi akan mempunyai pikiran-pikiran positif, dan 

orang yang mempunyai harga diri rendah biasanya mempunyai pikiran negatif tentang upaya 

dan masa depannya. Seseorang yang mempunyai harga diri tinggi akan sedikit mengalami 

kecemasan, mau menerima banyak resiko dan mau meningkatkan usaha mereka untuk meraih 

sukses. Disamping itu seseorang yang mempunyai harga diri tinggi akan lebih termotivasi 

untuk menambah kemampuan mereka, sedangkan yang harga dirinya rendah akan termotivasi 

untuk melindungi diri mereka dari kegagalan dan kekecewaan. 

 

Abraham Maslow, (dalam Corey,1988) mengatakan bahwa harga diri berhubungan dengan  

proses menjadi pribadi yang memiliki aktualisasi diri. Menurut Maslow, setiap individu 

memiliki keinginan untuk memperoleh suatu keadaan yang stabil, perasaan bahwa dirinya    

berharga, dan individu membutuhkan penghargaan dari dirinya sendiri dan dari individu  yang 

lain. Maslow menggolongkan dua kebutuhan akan harga diri yaitu, keinginan untuk 

memperoleh kekuatan, prestasi, kecukupan, keunggulan, kepercayaan diri dan kebebasan,  juga 

kebutuhan memperoleh prestise, status, penghargaan, perhatian dan penilaian positif dari orang 

lain. 

 

Mahasiswa yang memiliki harga diri tinggi tidak ingin harga dirinya direndahkan oleh orang 

lain. Oleh karena itu remaja yang memiliki harga diri tinggi akan menunjukkan pada teman-

temannya bahwa dia mampu mendapatkan prestasi belajar yang tinggi. Sehingga jika dia sudah 

mampu menunjukkan pada teman-temannya bahwa dia mendapatkan prestasi belajar tinggi, 

dan semua orang mengakui hal tersebut, maka dia akan merasa puas dan dia pun merasakan 

bahwa harga dirinya tinggi didepan teman-temannya. Hal itu akan berlangsung terus-menerus 

jika dia masih mendapatkan prestasi belajar tinggi, dan mahasiswa tersebut akan berfikir bahwa 

jika dia merasa memiliki harga diri yang tinggi maka dia akan memastikan bahwa prestasi 

belajar yang akan diraihnya juga tinggi. Sebaliknya mahasiswa yang memiliki harga diri rendah 

relatif merasa dirinya kurang berharga, kurang bermanfaat, kurang dicintai serta kurang yakin 

akan kemampuannya (Lestari & koentjoro, 2002). 

 

Oleh karena itu harga diri berhubungan dengan prestasi belajar karena mahasiswa yang 

memiliki harga diri tinggi senantiasa mengetahui apa yang harus dilakukannya di kampus dan 

percaya bahwa dirinya mampu mendapatkan prestasi belajar yang baik tanpa mudah putus asa 

dalam menghadapi kesulitan dalam belajarnya. Mahasiswa akan merasakan kepuasan atas 

keberhasilannya yang diraihnya dari prestasi belajarnya. Kepuasan tersebut merupakan salah 

satu cerminan dari harga dirinya sehingga dapat mendukung perkembangan kognitif dan 

afektifnya meliputi peningkatan kemampuan berfikir dan bertambahnya wwasan bagi 

mahasiswa tersebut. 
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Dengan demikian harga diri berhubungan dengan prestasi belajar sebab tingkat kepuasan atas 

penghargaan yang diterima mahasiswa dari hasil prestasi belajar akademiknya yang tinggi akan 

membuat dirinya merasa berharga dan dihargai bukan hanya oleh dirinya sendiri tetapi juga 

orang lain. Sehingga hal tersebut akan semakin membuat mahasiswa tersebut percaya diri dan 

semakin meningkatkan harga dirinya. 

 

Berikut adalah kerangka berfikir harga diri dengan prestasi belajar: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka berfikir 

                                        

Harga Diri 

Harga Diri Tinggi: 

1. Memiliki Percaya Diri 

2. Merasa bangga dan 

berguna 

3. Merasa memiliki 

kekuatan dan kemampuan 

4. Memiliki tekad serta 

memiliki motivasi dan 

produktivitas yang  tinggi 

mencapai tujuan. 

Harga Diri Rendah: 

1. Merasa diri kurang 

berharga 

2. Merasa diri Kurang 

bermanfaat 

3. Merasa diri kurang 

dicintai 

4. Merasa kurang yakin 

akan kemampuannya. 

Prestasi Belajar Tinggi 

1. Berusaha belajar dengan 

sungguh-sungguh 

2. Memiliki motivasi dan 

minat yang tinggi untuk 

belajar. 

3. Tidak mudah cemas saat 

menghadapi masalah 

dalam belajar 

4. Berkompetisi untuk 

menjadi yang terbaik 

dalam prestasi belajarnya. 

Prestasi Belajar Rendah 

1. Tidak berusaha 

belajar dengan 

sungguh-sungguh 

2. Tidak memiliki 

motivasi dan minat 

yang tinggi dalam 

belajar 

3. Mudah cemas saat 

mengahadapi 

masalah dala belajar 

4. Malas berkompetisi 

untuk menjadi yang 

terbaik dalam 

prestasi belajarnya. 



8 
 

Hipotesa 

 

Ada hubungan antara harga diri dengan prestasi belajar mahasiswa. Semakin tinggi harga diri 

maka semakin tinggi prestasi belajar mahasiswa sebaliknya semakin rendah harga diri maka 

semakin rendah prestasi belajar mahasiswa. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional, karena peneliti ingin meneliti 

tentang korelasi atau hubungan antara variabel bebas harga diri dan variabel terikat prestasi 

belajar (Winarsunu, 2009). 

 

Subjek Penelitian 

 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa strata 1 Universitas Muhamadiyah Malang. 

Penentuan jumlah subjek peneliti mngacu pada tabel morgan dimana jumlah mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang sebanyak 31.172 diambil dari BAA UMM sampai bulan 

november 2015, menurut tabel Krejcie dan Morgan (1970) apabila subjek 31.172 maka bisa 

diambil 379 subjek. Adapaun tehnik sampling yang digunkan dalam penelitian ini adalah kuota 

sampel dimana dilakukan dengan jalan menetapkan terlebih dahulu kuota atau jumlah subjek 

yang akan diteliti, tanpa memperhatikan siapapun yang akan diteliti asalkan individu yang 

diteliti sesuai dengan kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh peneliti. Apabila jumlah 

sampel sudah sesuai dengan kuota yang ditentukan maka penelitian akan segera dihentikan 

(Winarsunu, 2009). 

  

Variabel dan Instrumen Penelitian 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah harga diri sedangkan variabel terikatnya adalah 

prestasi belajar. Harga diri adalah penilaian  individu atas dirinya sendiri, yang merupakan 

kesadaran akan identitas pribadinya. Penilaian ini mencakup penilaian positif dan penilaian 

negatif. Sedangkan prestasi belajar adalah tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam 

menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar 

mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam 

mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai setelah mengalami proses 

belajar. Prestasi dapat diketahui apabila seseorang telah melalui tahap evaluasi. Dari hasil 

evaluasi tersebut dapat memperlihatkan tentang tinggi rendahnya prestasi yang diperoleh oleh 

seseorang. 

 

Metode pengumpulan datanya menggunakan skala yaitu skala harga diri yang di buat oleh 

Novianti (2012) dengan menggunakan teori dari Clemes et al (1997) dengan indikator 

Memiliki Percaya Diri, Merasa bangga dan berguna, Merasa memiliki kekuatan dan 

kemampuan, Memiliki tekad serta memiliki motivasi dan produktivitas yang  tinggi mencapai 

tujuan. Validitas item skala harga diri dari indikator satu berkisar 0,528-0,759, indikator kedua 

berkisar antara 0,469-0,861, indikator ke tiga berkisar antara 0,361-0,711 dan indikator yang 

ke empat berkisar antara 0,349-0,680. Dari hasil perhitungan reliabilitas terhadap item item, 

diperoleh koefisien tiap-tiap aspek dimana semua item dalam skala harga diri adalah reliabel 
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karena alpha > r table atau standar reliabilitas. Dari hasil perhitungan keseluruhan didapat nilai 

alpha 0,932 ini berarti skala harga diri dapat dipercaya atau reliabel. Karna nilai alpha lebih 

besar dari nilai alpha standart 0,8. 

 

Sedangkan untuk prestasi belajar dengan melihat indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa. 

 

Prosedur dan Analisa Data penelitian 

 

Penelitian ini diawali dengan persiapan yaitu dengan persiapan instrument yang akan di 

gunakan dengan skala harga diri dan melihat indeks prestasi kumulatif (IPK). Selanjutnya 

dilakukan tahap kedua dengan penyebaran skala di kampus 3 Universitas Muhammadiyah 

Malang, penyebaran skala dilakukan pada tanggal 26 Oktober sampai 16 november. Kemudian 

setelah penyebaran skala akan di lakukan input data ke spss dengan menggunakan analisis data 

korelasi bivariant product moment setelah melakukan input data kemudian membuat hasil 

penelitian dan membuat kesimpulan hasil penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang sebanyak 379 

Mahasiswa. Hasil penelitian pada subjek terkait harga diri dengan prestasi belajar pada 

mahasiswa digambarkan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 1. Tabel Karakteristik Subjek 
 

Jenis kelamin                                          Jumlah                                       Presentase 

Laki-laki                                                203                                                53.5% 

Perempuan                                             176                                                46.5%           

Jumlah                                                   379                                                 100%  

 

 

Dari kategori jenis kelamin dapat dilihat bahwa presentase laki-laki lebih banyak dari pada 

perempuan. Jumlah subjek laki-laki sebanyak 203 dengan presentase 53.5% dari total subjek 

sebanyak 379 sedangkan subjek perempuan sebanyak 176 dengan presentase 46.5% dari total 

subjek 379. Nilai rata-rata untuk self esteem adalah 49,9 dan untuk nilai rata-rata IPK adalah 

49.9. 

 

Dari hasil uji kenormalan data menggunakan uji normalitas data kolmogrov didapat hasil 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,055 sehingga data bisa dikatakan normal karna lebih besar dari 0,05. 

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang memiliki harga diri tinggi lebih 

banyak dari pada subjek yang memiliki harga diri rendah, seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Perhitungan T-Skor Skala Harga Diri 

 

Kategori                                  Interval                      Frekuensi                       Presentase 

Tinggi                                  T-Skor > 50                       205                                  54.1% 

Rendah                                 T-Skor < 50                      174                                   45.9% 

Total                                                                              379                                    100% 

 

Berdasarkan skala yang telah disebarkan maka diperoleh data bahwa subjek yang memiliki 

harga diri tinggi lebih banyak dari pada subjek yang memiliki harga diri rendah. Hal tersebut 

ditandai dengan hasil yang diperoleh yaitu dari 379 subjek didapat 205 subjek yang memiliki 

harga diri tinggi yaitu 54.1% dari total subjek. Sedangkan subjek yang dikategorikan kedalam 

kategori rendah berjumlah 174 subjek itu berarti 45.9% dari total jumlah subjek. 

 

Selanjutnya berikut hasil T-skor IPK: 

Tabel 3. Perhitungan T-Skor IPK 

Kategori Interval Frekuensi Presentase 

           Tinggi T-Skor > 50 199 52.5% 

Rendah T-Skor < 50 180 47.5% 

Total  379 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa subjek yang dikategorikan IPK tinggi lebih banyak 

dari pada subjek yang IPK rendah. Hal tersebut ditandai dengan hasil yang diperoleh yaitu 379 

subjek terdapat 199 subjek dalam kategori IPK tinggi berarti 52.5% dari total subjek. 

Sedangkan subjek yang dikategorikan kedalam IPK rendah berjumlah 180 berarti 47.5% dari 

total subjek. 

 

Tabel 4. Korelasi Harga Diri dengan IPK 

 

Koefisiensi Korelasi (r) Indeks Analisis 

Koefisien korelasi (r) 0.136 

Koefisien determinasi (r2) 0.018496 

P (nilai signifikansi) 0.008 

 

Berdasarkan skor koefisiensi korelasi yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara harga diri dengan prestasi 

belajar pada tingkat signifikansi 1%. Nilai signifikansi yang di gunakan yaitu 0.008 

(0.008<0.05) sehingga dapat dikatakan ada hubungan yang sangat signifikan anatara harga diri 

dengan prestasi belajar. Hal ini menunjukkan semkin tinggi harga diri mahasiswa maka 

semakin tinggi pula prestasi belajarnya dan sebalinya semakin tinggi prestasi belajar 

mahasiswa maka semakin tinggi pula harga diri mahasiswa. 

 

Koefisiensi determinasi (r2) variabel harga diri berdasarkan analisa data di atas adalah 

0.018496 yang berarti sumbangan efektif dari harga diri yang diberikan dalam prestasi belajar 

sebesar 1.84% sedangkan pengaruh faktor lain terhadap prestasi belajar sebesar 98.16%. 
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DISKUSI 

 

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan  antara harga diri 

dengan prestasi belajar dengan nilai (r) sebesar 0,136 dengan nilai signifikansinya (r) sebesar 

0,008. Nilai koefisien korelasi (r) = 0,136 menandakan adanya hubungan dengan arah korelasi 

positif antara dua variabel yang diteliti. hal ini berarti semakin tinggi harga diri maka semakin 

tinggi pula prestasi belajar begitupun semakin rendah harga diri maka semakin rendah pula 

prestasi belajar. Pengaruh dari harga diri terhadap prestasi belajar hanya sebesar 1.84% 

sedangkan pengaruh faktor lain terhadap prestasi belajar sebesar 98.16%.  

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Clemes dan Bean (2001) salah satu faktor yang terpenting 

menentukan kesusesan di sekolah/kampus adalah adanya harga diri yang kuat atau tinggi. 

Mahasiswa dengan kecerdasa rata-rata dan harga diri yang tinggi biasanya sukses. Sebaliknya 

mahasiswa dengan harga diri rendah cenderung mendapat sedikit kepuasan dari 

sekolah/kampus. Pengalaman yang menyebabkan harga diri yanag rendah akan berdampak 

pada prestasi belajar dan menimbulkan kecemasan yang terus menerus. Harga diri yang rendah 

menghambat prestasi yang baik, sedangkan prestasi yang buruk akan menimbulkan harga diri 

yang rendah. 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pullmann & Allik (2008) menyatakan bahwa prestasi 

akademik adalah prediktor kuat dan akurat prestasi sekolah, umumnya harga diri adalah 

prediktor signifikan dari kinerja sekolah yang unggul. Akademis siswa sukses memiliki 

pandangan yang lebih kritis dari diri mereka sendiri dan siswa dengan kemampuan akademik 

yang lebih sederhana mengimbangi akademik di bawah prestasi mereka dengan meninggikan 

harga diri mereka 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi harga diri menurut Rosenberg adalah nilai yang 

merupakan sesuatu yang dianggap penting dan berharga oleh mahasiswa, yang telah 

terinternalisasi dalam jiwa mahasiswa. Nilai akan mempengaruhi mahasiswa dalam memaknai 

pengalaman-pengalaman hidupnya dan akan menuntun mahasiswa dalam menilai dirinya. 

Mahasiswa akan berharga apabila mampu melakukan suatu pekerjaan yang di inginkan, yang 

sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini mahasiswa. 

 

Disamping itu hal-hal yang turut menetukan berhasil tidaknya mahasiswa dalam meraih 

prestasi belajar yang baik di sekolah atau kampus adalah keluarga dirumah terutama orang tua. 

Orang tua yang tidak mau memperhatikan kemajuan belajar akan menjadi penyebab kesulitan 

belajar mahasiswa, akibatnya prestasi belajar yang diraih mahasiswa kurang memuaskan 

(Ahmadi & Supriono, 2004) 

 

Dari penelitian sampel yang dikutip oleh Semiawan (2007) bila proses dan fungsi otak sebelah 

kanan meningkat maka harga diri seseorang akan meningkat, berbagai keterampilan kinerjapun 

akan bertambah dan peserta didikpun akan memperlihatkan kecenderungan menjelajahi materi 

berbagai bidang dengan lebih  mendalam dan lebih tekun. Jadi harga diri yang meningkat akan 

memudahkan siswa untuk mempelajari materi pelajaran lebih baik lagi, dan hal itu akan 

berdampak pada prestasi belajar yang memuaskan. 

 

Proses belajar akan berhasil bila seseorang mampu memusatkan perhatian pada pelajaran, 

tetapi apabila pada dirinya terdapat masalah kejiwaan, seperti kecewa, malu, sedih, kurang 

percaya diri, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi prestasi belajar (Indriyani, 2008). 
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Hal-hal yang meningkatkan  harga diri adalah dengan keberhasilan yang diperoleh selama 

dirinya berinteraksi dengan lingkungan.  

 

Pandangan dan perasaan yang luas tentang diri merupakan kesan kompleks yang terbentuk dari 

reaksi orang lain yang berarti dalam hidupnya. Apabila individu menghadapi kesulitan dan 

ketidak adilan dari orang lain, ia akan menderita secara emosional. Tetapi dengan adanya 

kemampuan berfikir menghadapi suatu situasi dan akibatnya, ia dapat memperthamkan 

kekuatan dan nilai dirinya dengan demikian mempunyai dasar bagi harga dirinya. 

 

Melihat penjelasan di atas dapat dipahami bahwa prestasi belajar selain variabel dari peneliti 

yaitu harga diri, juga ditentukan oleh bermacam-macam variabel yang lain, baik dari aspek 

orang tua, intelegensi, lingkungan maupun variabel yang sifatnya sebagai prediktor maupun 

moderator. Hal tersebut menguatkan penjelasan dari hasil penelitian ini, yaitu sumbangan harga 

diri  yang rendah. 

 

Sumbangan harga diri terhadap prestasi belajar sebesar 1.84% pada mahasiswa. Sisanya 

98,16% dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor internal yaitu faktor 

psikologi, faktor fisiologis, minat, intelegensi, bakat, motivasi dan kemampuan kognitif. Kedua 

faktor eksternal yaitu faktor keluarga (dukungan keluarga, ekonomi dan hubungan antar 

anggota keluarga), lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dimana faktor internal 

berperan penting dalam terwujudnya prestasi belajar, sedangkan faktor eksternal merupakan 

faktor yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi prestasi belajarnya. 

 

Dari banyak uraian diatas ada banyak hal yang juga turut andil dalam prestasi belajar, salah 

satu diantaranya adalah dengan menumbuhkan harga diri individu, yaitu penilaian atau evaluasi 

seseorang terhadap dirinya sendiri. Harga diri yang positif merupakan faktor pendukung agar 

kemampuan individu yang dimiliki dapat berfungsi secara optimal. Harga diri yang positif 

ditunjukkan dengan sikap optimis, percaya diri, sabar, mau menerima perhatian orang lain, 

tenang, dan bangga akan dirinya. Sebaliknya, harga diri yang negatif tampak dalam perilaku 

pesimis, tidak punya keyakinan, terlalu peka pada pendapat orang lain, mudah tersinggung, 

tidak dapat menerima perhatian dari orang lain, dan mudah khawatir. Harga diri yang positif 

atau negatif sebagian besar menentukan bagaimana individu berpikir, merasakan, dan cara 

bertindak. 

 

Mahasiswa yang memiliki konsep yang baik tentang dirinya serta merasa puas akan dirinya 

sendiri, jarang sekali mendapatkan prestasi belajar yang kurang. Perasaan positif tentang diri 

sendiri akan menyanggupkan mereka untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan keadaan 

yang terus berubah. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki harga diri negatif akan merasa 

kewalahan atau tertekan dalam menghadapi tuntutan kehidupan. Nilai IPK yang rendah, 

teguran dari dosen, tersinggungnya harga diri, mengakibatkan malas belajar sehingga  

mengakibatkan prestasi belajarnya menjadi rendah. 

 

Keterbatasan dalam penelitian ini tentang pengukuran prestasi belajar dimana peneliti tidak 

secara langsung melihat data IPK mahasiswa dari biro administrasi akademik melainkan 

mencantumkan nilai IPK pada kolom pengisian identitas skala harga diri sehingga mahasiswa 

mengisi nilai IPK sendiri bukan memakai transkrip nilai. 
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SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

Berdasarkan Penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara harga diri dengan prestasi belajar, hal ini ditunjukkan dengan hasil 

koefisien korelasi (r) yaitu 0,136 dengan nilai signifikansi 0,008 (p<0,01). Sumbangan harga 

diri terhadap prestasi belajar sebesar 1.84% sisanya 98,16% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Implikasi dari penelitian ini yaitu bagi mahasiswa peningkatan harga diri perlu dilakukan 

karena jika harga diri ditingkatkan maka dapat berpengaruh baik dalam peningkatan 

kepribadian mahasiswa agar mahasiswa lebih menghargai dan menilai positif terhadap dirinya, 

dan tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya mampu meningkatkan prestasi belajarnya lebih 

baik lagi. 

 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti hubungan antara prestasi belajar dengan 

variabel lain yang pengaruhnya lebih kuat atau lebih besar misalnya dengan minat, intelegensi, 

bakat, motivasi dan kemampuan kognitif. 
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Nama / Inisial  :    IPK  : 

Jenis kelamin  :    Semester : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Dibawah ini terdapat sejumlah pernyataan dan Anda akan diminta untuk memberikan 

nilai pada masing-masing pernyataan yang tersedia. 

2. Berikanlah tanda checklist (√ ) pada jawaban yang sesuai dengan Anda. Jika Anda ingin 

mengganti jawaban Anda, berikan tanda sama dengan (=) pada jawaban sebelumnya 

dan kembali checklist (√ ) jawaban Anda yang baru. 

3. Jawaban Anda tidak bernilai salah atau benar dan tidak memepengaruhi apapun. 

Kerahasiaan jawaban Anda akan dijaga. Oleh karena itu, dihrapkan Anda memberikan 

jawaban sesuai dengan keadaan diri Anda. 

4. Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Anda. 

 

Keterangan : 

 

STS : Sangat Tidak Setuju   S : Setuju 

 

TS : Tidak Setuju    SS : Sangat Setuju 

 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Orang lain mau mendengarkan nasehat saya     

2 Orang lain memuji penampilan saya     

3 Orang lain memuji hasil kerja saya     

4 Saya berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan kepada saya 
    

5 Saya dapat menyelesaikan tugas yang sulit tanpa 

bantuan orang lain 
    

6 Saya tidak perna merasa ragu, walaupun hal 

tersebut baru pertama kali saya lakukan. 
    

7 Saya menyelesaikan apa yang sudah saya tetapkan 

dengan sebaik-baiknya 
    

8 Dalam sebuah obrolan, ide-ide saya 

dipertimbangkan oleh orang lain 
    

9 Orang lain senang mengundang saya dalam setiap 

acara yang mereka adakan 
    

10 Teman-teman saya senang melibatkan saya dalam 

setiap pekerjaan penting 
    

11 Setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya akan 

saya terima dengan penuh tangung jawab 

    

12 Saya tidak mudah putus asa dalam menghadapi 

segala persoalan dalam hidup 

    

13 Saya memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk 

mencapai keberhasilan 
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14 Saya menentukan sendiri langkah-langkah untuk 

mencapai keberhasilan 

    

15 Orang lain meminta bantuan kepada saya     

16 Tugas-tugas sulit saya selesaikan membuat saya 

putus asa 
    

17 Orang lain tidak menghiraukan saya saat bicara     

18 Kehadiran saya kurang diterima oleh orang-orang 

disekitar saya 

    

19 Saya tidak diperhatikan oleh orang lain     

20 Saya ragu ketika melakukan pekerjaan yang baru 

pertama kali saya lakukan 

    

21 Saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang 

saya diberikan kepada saya 

    

22 Saya perlu bantuan orang lain untuk menentukan 

langkah mencapai keberhasilan 

    

23 Saya menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal 

yang kurang bermanfaat 

    

24 Orang lain meremehkan bakat yang saya miliki     

25 Orang lain tidak perduli dengan keberhasilan saya     

26 Orang lain memperlakukan saya kurang baik     

27 Saya tidak dilibatkan dalam kegiatan dilingkungan 

saya 

    

28 Saya ragu-ragu dalam mengambil keputusan     

29 Saya kurang berani mengambil resiko     

30 Saya merasa kurang yakin pada tujuan yang akan 

saya caapai 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Predicted Value 

N 379 

Normal Parametersa,b 
Mean 79,7994723 

Std. Deviation ,92303022 

Most Extreme Differences 

Absolute ,069 

Positive ,033 

Negative -,069 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,340 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,055 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
UJI NORMALITAS DATA KOLMOGROF 
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DESKRIPSI DATA 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

SUBJEK * K_S ESTEM 379 100.0% 0 0.0% 379 100.0% 

SUBJEK * K_IPK 379 100.0% 0 0.0% 379 100.0% 

 

 

SUBJEK * K_S ESTEM Crosstabulation 

 

K_S ESTEM 

Total RENDAH TINGGI 

SUBJEK MAHASISWA Count 174 205 379 

% within SUBJEK 45.9% 54.1% 100.0% 

% within K_S ESTEM 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 45.9% 54.1% 100.0% 

Total Count 174 205 379 

% within SUBJEK 45.9% 54.1% 100.0% 

% within K_S ESTEM 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 45.9% 54.1% 100.0% 

 

 

SUBJEK * K_IPK Crosstabulation 

 

K_IPK 

Total RENDAH TINGGI 

SUBJEK MAHASISWA Count 180 199 379 

% within SUBJEK 47.5% 52.5% 100.0% 

% within K_IPK 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 47.5% 52.5% 100.0% 

Total Count 180 199 379 

% within SUBJEK 47.5% 52.5% 100.0% 

% within K_IPK 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 47.5% 52.5% 100.0% 
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UJI HIPOTESA 

Correlations 

 

TOTAL S 

ESTEM IPK 

TOTAL S ESTEM Pearson Correlation 1 .136** 

Sig. (2-tailed)  .008 

N 379 379 

IPK Pearson Correlation .136** 1 

Sig. (2-tailed) .008  

N 379 379 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .136a .018 .016 .31443 .018 7.073 1 377 .008 

a. Predictors: (Constant), TOTAL S ESTEM 
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