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BAB II

KERANGKA TEORI

A. Belajar dan Pembelajaran dan Kepercayaan Diri

1. Teori Belajar

Dalam kegiatan belajar terjadi perubahan perilaku, sebagaimana

dikemukakan oleh Dimyati bahwa belajar merupakan suatu proses internal

yang kompleks, yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang

meliputi unsur afektif, dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai,

interes, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial.1

Belajar merupakan Salah satu upaya untuk mengembangkan serta

mengintegrasikan sema kemampuan siswa. Kemampuan yang akan dicapai

dalam pembelajaran adalah tujuan pembelajaran.2 Kemampuan merupakan

salah satu unsur penting yang mempengaruhi motivasi belajar siswa.

keinginan seorang siswa dalam belajar perlu dibarengi dengan kemampuan

atau kecakapan mencapainya.

Sedangkan Nana Sudjana dalam Tulus Tu’u mengemukakan bahwa

belajar adalah proses aktif. Belajar adalah proses mereaksi terhadap semua

situasi yang ada di sekitar individu. Tingkah laku sebagai hasil proses belajar

dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Berdasarkan pendapat

ini, perubahan tingkah lakulah yang menjadi intisari hasil pembelajaran.

Noehi Nasution dan kawan-kawan dalam Syaiful Bahri Djamarah

memandang belajar itu bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri. Mereka

1 Dimyati Mudjiono, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.18-32
2 Dimyati Mudjiono, Ibid., hlm.174
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berkesimpulan ada unsur-unsur lain yang ikut terlibat langsung di dalamnya,

yaitu masukan mentah (raw input) merupakan bahan pengalaman belajar

tertentu dalam proses belajar mengajar (learning teaching process)dengan

harapan dapat berubah menjadi keluaran (out put) dengan kualifikasi tertentu.

Didalam proses belajar itu ikut berpengaruh sejumlah faktor lingkungan,yang

merupakan masukan dari lingkungan (Environmental input) dan sejumlah

faktor , instrumental (instrumental input) yang dengan sengaja dirancang dan

dimanipulasikan guna menunjang tercapainya keluaran yang dikehendaki.3

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar

merupakan segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara

sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa

penambahan pengetahuan atau kemahiran berdasarkan alat indera dan

pengalamannya. Oleh sebab itu apabila setelah belajar peserta didik tidak ada

perubahan tingkah laku yang positif dalam arti tidak memiliki kecakapan baru

serta wawasan pengetahuannya tidak bertambah maka dapat dikatakan bahwa

belajarnya belum sempurna.

2. Proses Belajar Mengajar

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, kemampuan guru adalah unsur

utama yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Guru yang memiliki

kemampuan yang tinggi akan bersikap kreatif dan inovatif dan selalu

mencoba dan mencoba menerangkan berbagai penemuan baru yang dianggap

lebih baik untuk membelajarkan siswa. Bahkan lebih jauh, kemampuan guru

3 Syaiful Bahri Djamarah . Op cit., hal. 141
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dituntut bukan hanya dalam tataran desain perencanaan pembelajaran, akan

tetapi juga dalam proses dan evaluai pembelajaran.4 Dalam interaksi edukatif,

komponen yang harus dikuasai oleh guru antara lain adalah:5

a. Tujuan

Kegiatan interaksi edukatif tidaklah dilakukan secara serampangan dan di

luar kesadaran. Kegiatan interaksi edukatif adalah suatu kegiatan yang

secara sadar dilakukan oleh guru. Atas dasar kesadaran itulah guru

melakukan kegiatan pembuatan program pengajaran, dengan prosedur dan

langkah-langkah yang sistematik.

b. Bahan pelajaran

Bahan adalah substansi yang disampaikan dalam proses interaksi edukatif.

Tanpa bahan pelajaran proses interaksi edukatif tidak akan berjalan.

Karena itu, guru yang akan mengajar pasti mempelajari dan

mempersiapkan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak

didik.

c. Kegiatan belajar mengajar

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala

sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar

mengajar. Semua komponen pengajaran akan berproses di dalamnya.

Komponen inti yakni, manusiawi, guru, dan anak didik melakukan

kegiatan dengan tugas dan tanggung jawab dalam kebersamaan

4 Ibid., h 353
5 Ibid., h 17
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berlandaskan interaksi normatif untuk bersama-sama mencapai tujuan

pembelajaran.

d. Metode

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh

guru guna kepentingan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugas guru

sangat jarang menggunakan satu metode, tetapi selalu memakai lebih dari

satu metode. Karena karakteristik metode yang memiliki kelebihan dan

kelemahan menuntut guru untuk menggunakan metode yang bervariasi.

e. Alat

Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai

tujuan pembelajaran. Sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam

mencapai tujuan, alat tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai

pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan.

f. Sumber pelajaran

Interaksi edukatif tidaklah berproses dalam kehampaan, tetapi ia berproses

dalam kebermaknaan. Di dalamnya ada sejumlah nilai yang disampaikan

kepada anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi

diambil dari berbagai sumber guna dipakai dalam proses interaksi edukatif.

g. Evaluasi.

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data

tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan

keberhasilan guru dalam mengajar. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh
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guru dengan memakai seperangkat instrument penggali data seperti tes

perbuatan, tes tertulis, dan tes lisan. Oleh karena itu, evaluasi adalah suatu

tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

B. Hasil Belajar

1. Pengertian

Pengajaran atau proses belajar mengajar, guru memegang peran sebagai

sutradara sekaligus aktor. Artinya, pada gurulah tugas dan tanggung jawab

merencanakan dan melaksanakan pengajaran di sekolah. Guru sebagai tenaga

profesional harus memiliki sejumlah kemampuan mengaplikasikan berbagai

teori belajar dalam bidang pengajaran, kemampuan memilih dan menerapkan

metode pengajaran yang efektif dan efisien, kemampuan melibatkan siswa

berpartisipasi aktif dan kemampuan membuat suasana belajar yang

menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Salah satu tujuan dari pendidikan

adalah tercapainya hasil belajar siswa yang diharapkan.

Robertus Angkuwo menjelaskan hasil belajar merupakan suatu aktivitas

mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan

demi menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan,

dan nilai, sikap. Perubahan itu bersifat konstan dan berbekas.6

Annurahman menjelaskan hasil belajar adalah suatu proses yang

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang

6 Robertus Angkuwo, Psikologi Umum, Grasindo: Jakarta, 2007, hlm. 48
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baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri

didalam interaksi dengan lingkungannya.7

Kemampuan-kemampuan peserta didik dalam proses belajar oleh

Benyamin Bloom mengklasifikasikan secara garis besar menjadi tiga ranah

sebagai berikut:

1) Ranah kognitif, berkenaan dengan sikap hasil belajar intelektual  yang
terdiri dari enam aspek, yang meliputi pengetahuan, pemahaman,
penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.

2) Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri  dari 5 aspek yaitu
penerimaan, jawaban atas reaksi, penilaian, organisasi dan
internalisasi.

3) Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan
kemampuan bertindak setelah ia menerima pengalaman belajar
tertentu.8

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah nilai

yang dicapai seseorang dengan kemampuan maksimal.  Hasil belajar

merupakan hal yang penting yang akan dijadikan sebagai tolak ukur

keberhasilan peserta didik dalam belajar dan sejauhmana sistem

pembelajaran yang diberikan guru berhasil atau tidak. Hasil belajar yang

dimaksud dalam penelitian ini merupakan indikator keefektifan yang

meliputi ranah psikomotorik pada pembelajaran Ekonomi.

2. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik dapat

dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

7 Aunnurahman, belajar dan pembelajaran, Alfabeta: Bandung, 2009, hlm. 35
8 Ibid, hlm. 35
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a. Faktor Internal, adalah: faktor yang berasal dari diri peserta didik sendiri

yang meliputi dua aspek, yaitu aspek psikologis dan aspek fisiologis.

1) Aspek psikologis, yang meliputi:

a) Intelegensi siswa

Intelegensi siswa adalah aspek kemampuan siswa dalam

menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru.

b) Bakat siswa.

Bakat siswa adalah keahlian yang dimiliki oleh siswa, biasanya

bakat dibagi ke dalam bakat matematis, kebahasaan, musik, seni,

dan lain sebagainya.

c) Sikap siswa

Sikap siswa adalah pembawaan siswa dalam mencermati atau

menghadapi suatu keadaan, misalnya sikap siswa dalam

menjawab pertanyaan yang diberikan guru.

d) Minat siswa.

Minat siswa adalah suatu kesenangan, ketertarikan, atau

kekaguman siswa dalam belajar.

e) Motivasi siswa.

Motivasi belajar siswa dikaitkan dengan dorongan yang ada

dalam diri siswa dalam proses belajar yang diikutinya.
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2) Aspek fisiologis, Kondisi jasmani yang kurang sehat akan

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti

pelajaran.9

b. Faktor Eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik,

faktor eksternal meliputi:

1) Faktor Lingkungan,

Faktor lingkungan adalah faktor dari luar diri siswa yang meliputi:

alam (keadaan sekitar siswa) dan sosial (kondisi masyarakat dan

keluarga siswa).

2) Faktor instrumental,

Faktor instrumen adalah faktor dari luar diri siswa yang meliputi:

kurikulum atau bahan ajar, guru atau pengajar, sarana dan fasilitas,

administrasi dan manajemen. Kurikulum adalah bahan ajar berupa

materi pelajaran IPA, IPS, Bahasa, dan lain sebagainya. Guru adalah

pengajar yang bertindak mengajarkan bahan ajar. Sarana adalah

peralatan belajar siswa seperti alat tulis, buku, dan lain sebagainya.

Fasilitas adalah kelengkapan belajar siswa seperti meja, kursi.

Administrasi adalah sistem pembukuan atau penilaian sekolah, dan

manajemen adalah sistem pengelolaan proses belajar mengajar.10

9 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Sebagai Pendekatan Baru, Remaja Rosda Karya:
Bandung, 2003, hlm. 130 - 134.

10 Ibid., hlm. 135-137
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3. Kepercayaan diri Siswa

a. Pengertian Kepercayaan Diri Siswa

Kepercayaan diri berasal dari bahasa Inggris yakni self confidence

yang artinya percaya pada kemampuan, kekuatan dan penilaian diri

sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian tentang diri sendiri adalah

berupa penilaian yang positif. Penilaian positif inilah yang nanti akan

menimbulkan sebuah motivasi dalam diri individu untuk lebih mau

menghargai dirinya.

Pengertian secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu

keyakinan seseorang terhadap gejala aspek kelebihan yang dimiliki oleh

individu dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa

mencapai berbagai tujuan hidupnya.11

Pengertian kepercayaan diri adalah sikap yang mantap dan penuh

keyakinan pada diri seseorang dalam berbuat sesuatu. Orang yang percaya

diri tidak akan takut, malu atau ragu dalam melaksanakan sesuatu, dan

tidak mudah terpengaruh orang lain. Sifat ini tidak tumbuh dalam diri

seseorang, tetapi harus dilatih secara terus menerus, kepercayaan diri

termasuk sifat yang terpuji.12

Definisi di atas secara umum dapat disimpulkan bahwasanya

kepercayaan diri adalah sikap percaya dan yakin akan kemampun yang

dimiliki, yang dapat membantu seseorang untuk memandang dirinya

11 Thursan Hakim, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri. Jakarta, Puspa Swara, 2002, hlm.
6.

12 Yuni Wartono, Loc. Cit.
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dengan positif dan realitis sehingga ia mampu bersosialisasi secara baik

dengan orang lain. Kepercayaan diri seseorang juga banyak di pengaruhi

oleh tingkat kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Orang yang

percaya diri selalu yakin pada setiap tindakan yang dilakukannya, merasa

bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya dan

bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. Aspek Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri yang dimiliki seorang individu memiliki beberapa

kriteria yang menonjol, Hakim mengemukakan beberapa ciri-ciri tertentu

dari orang-orang yang memiliki kepercayaan diri, yaitu:

1. Selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu.

Memiliki keyakinan terhadap kemampuannya sehingga optimis dalam

memandang dan mengerjakan sesuatu.

2. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai.

Yaitu memiliki dorongan dan berusaha ingin mencapai sesuatu

dengant etap memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana

sesuai akal sehat.

3. Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul dalam berbagai situasi.

Anak yang percaya diri memandang permasalahan atau sesuatu sesuai

dengan kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi

atau menurut dirinya sendiri.

4. Mampu menyusaikan diri dan berkomunikasi diberbagai situasi.
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Yaitu suatu keadaan yang dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung

kepada orang lain dalam menjalankan tugas atau hal lainnya.

5. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup baik untuk menunjang

penampilannya.

Keyakinan akan kemampuan diri yaitu sikap positif anak tentang

dirinya bahwa anak mengerti sungguh-sungguh akan apa yang

dilakukannya.

6. Memiliki kecerdasan yang cukup.

Yaitu keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik atau dengan

kata lain menuju suatu kemajuan.

7. Memiliki keahlian atau ketrampilan lain yang menunjang

kehidupannya.

Yaitu sikap positif anak yang selalu berpandangan baik dalam

menghadapi segala hal tentang diri, harapan dan kemampuannya.

8. Memiliki kemampuan bersosialisasi.

Yaitu kemampuan menuangkan pikiran kepada orang lain tanpa

merasa terhambat oleh tempat, suasana dan jarak usia.13

c. Ciri-ciri Kepercayaan Diri

Teori Lauster dalam Alsa tentang kepercayaan diri mengemukakan

ciri-ciri orang yang percaya diri, yaitu:

1. Percaya pada kemampuan sendiri

13 Yuni Wartono, Ibid., hlm. 36
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Keyakinan atas diri sendiri terhadap segala fenomena yang terjadi

yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengevaluasi

serta mengatasi fenomena yang terjadi tersebut. Dengan kepercayaan

diri yang ada didalam diri individu maka ia akan memiliki sebuak

keyakinan yang muncul dalam diri untuk dapat melakukan banyak hal.

Orang yang percaya diri akan bersikap tenang, tidak mudah gugup,

cukup toleran terhadap berbagai macam situasi. Contohnya: siswa tidak

ribut ketika proses pembelajaran, siswa menjawab langsung pertanyaan

guru pada saat proses pembelajaran.

2. Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan

Bertindak mandiri adalah berani bertindak dalam menghadapi

keputusan terhadap diri yang dilakukan secara mandiri atau tanpa

adanya keterlibatan orang lain dan mampu untuk menyakini tindakan

yang diambil. Orang yang mandiri akan bersikap penuh kebebasan

dengan percaya diri, ulet, berinisiatif dan menghasilkan ide,

bertanggung jawab atas tindakannya, bersikap kreatif serta adanya

pengendalian diri serta kemantapan diri tanpa takut gagal dan

tergantung pada orang lain. Contohnya: siswa mengerjakan sendiri

tugas-tugas yang diberikan guru tanpa meminta bantuan dari orang lain,

siswa menyelasaikan soal ujian tanpa mencontek.

3. Memiliki rasa positif terhadap diri sendiri

Rasa positif terhadap diri sendiri adalah adanya penilaian yang

baik dari dalam diri sendiri, baik dari pandangan maupun tindakan yang
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dilakukan yang menimbulkan positif terhadap diri dan masa depannya.

Dengan rasa positif ini akan memberikan semangat tersendiri untuk

dapat melawati setiap keadaan sulit yang di lalui. Dengan kepercayaan

diri maka manusia tersebut akan merasa yakin bahwa akan ada

kemudahan di balik kesulitan. Orang yang berpikir positif akan

bersikap optimis yaitu sikap yang selalu berpandangan baik dalam

menghadapi segala hal tentang diri, harapan dan kemampuannya.

Bersikap obyektif yaitu memandang permasalahan atau segala sesuatu

sesuai dengan kebenaran, bukan menurut kebenaran pribadi. Bersikap

rasional yaitu memandang suatu kejadian dengan menggunakan

pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan.

Contohnya: siswa tidak mudah putus asa didalam mengerjakan tugas

yang diberikan oleh guru.

4. Berani mengungkapkan pendapat

Suatu sikap untuk mampu mengutarakan sesuatu didalam diri

yang ingin diungkapkan kepada orang lain tanpa adanya paksaan atau

rasa yang dapat menghambat pengungkapan tersebut. Orang yang

percaya diri akan berani mengungkapkan pendapat di muka umum

dengan tidak gugup  bila  melakukan  atau  mengatakan  sesuatu  secara

tidak sengaja dan ternyata apa yang dilakukan atau dikatakan itu salah

dan tidak langsung putus asa. Ini sebagai pemicu dirinya untuk

menjadikan pengalaman sebagai guru yang baik, dan kedepannya

dirinya menjadi lebih baik dengan terus belajar. Contohnya: siswa
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berani mengungkapkan pendapat dan memberikan tanggapan pada saat

diskusi materi ekonomi di kelas, siswa tidak mudah putus asa jika

menghadap kesulitan didalam belajar.14

d. Hal-hal yang berpengaruh pada kepercayaan diri siswa

Menurut Syaifullah menyatakan percaya diri adalah tonggak

terpenting dari seorang individu untuk mencapai semua harapan, mimpi,

dan keinginan dalam hidupnya. Tanpa percaya diri yang kuat, Anda

bukanlah siapa-siapa. Pribadi yang percaya diri akan menjadi seorang

pemenang sejati. Orang yang percaya diri adalah orang yang akan menjadi

pemenang dalam setiap kesempatan.15

Percaya diri merupakan keyakinan dalam diri seseorang untuk

dapat menangani segala sesuatu yang ada di hadapannya dengan tenang.

Percaya diri merupakan keyakinan yang kuat dalam diri yang berupa

perasaan dan anggapan bahwa dirinya dalam keadaan baik sehingga

memungkinkan individu tampil dan berperilaku dengan keyakinan.16

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa percaya diri

merupakan keyakinan yang kuat dalam diri yang berupa perasaan dan

anggapan bahwa dirinya dalam keadaan baik sehingga memungkinkan

individu tampil dan berperilaku

Menurut Adler bahwa kebutuhan manusia yang paling penting

adalah kebutuhan akan rasa percaya diri. Rasa percaya diri juga dapat

diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki

14 http://.www. Marthawuri.wordpress.com diakses 11 Juni 2014
15 Ach Syaifullah, Psikologi Pembelajaran, Yogyakarta: Gerailmu, 2010, hlm. 20
16 Ibid., hlm. 49
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setiap orang dalam kehidupan serta bagaimana orang tersebut memandang

dirinya secara utuh pada konsep dirinya. Sedikit berbeda dengan pendapat

De Angelis yang mendefinisikan percara diri sebagai suatu yang harus

mampu menyalurkan segala yang kita ketahui dan segala yang kita

kerjakan. Rasa percaya diri berawal dari tekat dari sendiri untuk

melakukan segala yang diinginkan dan dibutuhkan dalam hidup seseorang

yang terbina dari keyakinan diri sendiri.17

Para ahli berkeyakinan bahwa kepercayaan diri bukanlah diperoleh

secara instan, melainkan melalui proses yang berlangsung sejak dini,

dalam kehidupan bersama orang tua. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi pembentukan kepercayaan diri pada diri seseorang, yaitu:

1. Pola Asuh

Faktor pola asuh dan interaksi di usia dini, merupakan faktor

yang amat mendasar bagi pembentuk kepercayaan diri. Sikap orang

tua akan diterima oleh anak sesuai dengan persepsinya pada saat itu.

Orang tua yang menunjukan kasih, perhatian, penerimaan, cinta dan

kasih sayang serta kelekatan emosional yang tulus dengan anak, akan

membangkitkan kepercayaan diri pada anak tersebut.

2. Sekolah

Lingkungan sekolah, guru adalah panutan utama bagi siswanya.

Perilaku dan kepribadian seorang guru berdampak besar bagi

pemahaman gagasan dalam pikiran siswa tentang diri mereka. Salah

17 http://.lib.uin-malang.ac.id/files/03160015/pdf. diakses 19 September 2014
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satu segi dalam pendidikan di sekolah, baik secara tertutup atau

terbuka persaingan antar  siswa dalam berbagai bidang telah menjadi

bagian yang melekat dalam kehidupan akademik mereka. Setiap

kompetensi pasti ada pihak yang menjadi pemenang dan pihak yang

kalah. Siswa yang kerap menang dalam setiap kompetensi akan

mudah mendapatkan kepercayaan diri dan harga diri.

3. Teman Sebaya

Kelompok teman sebaya adalah lingkungan sosial kedua setelah

keluarga. Dimana mereka terbiasa bergaul dan mengungkapkan

perasaan dan pikiran mereka pada orang lain. Dalam interaksi sosial

yang dilakukan, populer atau tidaknya seseorang individu dalam

kelompok teman sebaya tersebut sangat menentukan dalam

pembentukan sikap percaya diri.

4. Masyarakat

Sebagai anggota masyarakat, kita harus berperilaku sesuai

dengan norma dan tata nilai yang sudah berlaku. Kelangsungan

berlakunya norma tersebut pada generasi penerus disampaikan melalui

orang tua, teman sekolah, teman sebaya, sehingga norma tersebut

menjadi bagian dari cita-cita individu. Semakin kita mampu

memenuhi norma dan diterima oleh masyarakat, semakin lancar harga

diri kita berkembang. Disamping itu perlakuan masyarakat padadiri

kita juga berpengaruh pada pembentukan harga diri dan kepercayaan

diri.
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5. Pengalaman

Setiap individu pasti pernah merasakan pengalaman gagal dan

berhasil. Perasaan gagal akan membentuk gambaran diri yang buruk

dan sangat merugikan perkembangan harga diri individu. Sedangkan

pengalaman keberhasilan tentu menguntungkan perkembangan harga

diri yang akan membentuk gambaran diri yang baik sehingga akan

timbul kepercayaan diri dalam diri individu.

Berdasarkan beberapa faktor kepercayaan diri di atas, jelas terlihat

bahwasanya kepercayaan diri sangat ditentukan oleh lingkungan sosialnya

yaitu: orang tua, sekolah, teman sebaya, masyarakat dan pengalaman-

pengalaman pribadinya.

Kepercayaan diri adalah faktor atau unsur penting yang harus

dimiliki oleh siswa, karena hal tersebut merupakan pemicu utama dalam

pencapaian prestasi atau hasil yang diharapkan. Dalama sebuah situs

dijelaskan bahwa kepercayaan diri sebagai suatu keyakinan seseorang

dengan sukses mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk

mengakibatkan hasil yang diharapkan.18 Sedangkan menurut Yuni

Wartono, kepercayaan diri adalah sikap yang mantap dan penuh keyakinan

pada diri seseorang dalam berbuat sesuatu.19 Dari definisi ini dapat kita

lihat bahwa optimisme  adalah faktor atau unsur penting yang harus

dimiliki oleh individu yang memiliki kepercayaan diri, sedangkan hal

18 http://.www.lib.uin-malang.ac.id/file/thesis/fullchapter/03160015.pdf
19 Yuni Wartono, Loc cit.
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tersebut merupakan pemicu utama dalam pencapaian prestasi atau hasil

yang diharapkan.

Kepercayaan diri akan timbul apabila ada pemenuhan kebutuhan

yang dihargai dan menghargai. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi maka

akan muncul perasaan rendah diri, tidak berdaya dan putus asa. Oleh

karena itulah kepercayaan diri sangatlah dibutuhkan siswa sebagai modal

individu dalam lingkungannya guna untuk mencapai prestasi yang di

harapkan. Faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah

kepercayaan diri, hal ini adalah berupa pemahaman, sikap yang tegas tidak

ragu-ragu, pemahaman diri, pemikiran yang positif, komunikatif, optimis,

kreatif dan dapat mengendalikan diri, serta mandiri dapat membantu siswa

dalam belajar dan akan dapat memberikan pengaruh terhadap prestasi

belajarnya dalam hal kognitif, afektif dan psikomotor dan kedisiplinan

belajar.

e. Bentuk-Bentuk kepercayaan diri

Beberapa cara yang bisa dilakukan jika individu mengalami krisis

kepercayaan diri. Hakim mengemukakan sikap-sikap hidup positif  yang

mutlak harus dimiliki dan dikembangkan oleh mereka yang ingin

membangun kepercayaan diri yang kuat, yaitu:

1. Bangkitkan kemauan yang keras.

Yaitu sanggup memunculkan keinginan yang besar dalam diri siswa

itu sendiri untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya.
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2. Membiasakan untuk berani.

Siswa terbiasa dengan keadaan dalam proses belajar dan berani

menanyakan hal-hal yang tidak diketahuinya.

3. Bersikap dan berpikiran positif.

Siswa memiliki sikap pribadi yang baik dan berpikiran jauh ke depan.

4. Membiasakan diri untuk berinisiatif.

Siswa memiliki kemampuan diri untuk mengemukakan ide atau

gagasan.

5. Selalu bersikap mandiri

Kemampuan untuk menganalisis situasi dengan bersikap mandiri atau

tidak selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam bertindak.

6. Belajar dari pengalaman.

Kemampuan bersikap melahirkan kemampuan untuk belajar dari

pengalaman yang pernah ia alami sebelumnya.

7. Tidak mudah menyerah (tegar).

Memiliki tekad yang kuat sehingga tidak mudah untuk menyerah pada

suatu keadaan tertentu.

8. Membangun pendirian yang kuat.

Dalam kehidupan sehari-hari seorang yang percaya diri memiliki

pendirian yang kuat sehingga tidak mudah goyah.

9. Pandai membaca situasi.

Individu yang percaya diri, ia pandai membaca keadaan yang terjadi

dan sigap dalam mencermati situasi yang dialaminya.
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10. Pandai menempatkan diri.

Kemampuan siswa dalam menempatkan dirinya dalam situasi yang

berbeda dari yang diharapkannya.

11. Pandai melakukan penyesuaian dan pendekatan pada orang lain. 20

Seseorang yang memiliki rasa percaya diri tinggi ia mampu

melakukan penyesuaian dan pendekatan dengan orang lain tanpa ragu-

ragu.

C. Pengaruh kepercayaan diri terhadap hasil belajar

Kepercayaan diri adalah faktor atau unsur penting yang harus dimiliki

oleh siswa, karena hal tersebut merupakan pemicu utama dalam pencapaian

prestasi atau hasil yang diharapkan. Dalama sebuah situs dijelaskan bahwa

kepercayaan diri sebagai suatu keyakinan seseorang dengan sukses mampu

berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk mengakibatkan hasil yang

diharapkan.21 Sedangkan menurut Yuni Wartono, kepercayaan diri adalah

sikap yang mantap dan penuh keyakinan pada diri seseorang dalam berbuat

sesuatu.22 Dari definisi ini dapat kita lihat bahwa optimisme  adalah faktor

atau unsur penting yang harus dimiliki oleh individu yang memiliki

kepercayaan diri, sedangkan hal tersebut merupakan pemicu utama dalam

pencapaian prestasi atau hasil yang diharapkan.

20 Hakim, Thursan. Op. Cit., hlm. 170-180
21 http://.www.lib.uin-malang.ac.id/file/thesis/fullchapter/03160015.pdf diakses 01

Januari 2014
22 Yuni Wartono, Loc cit.
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D. Penelitian yang Relevan

Penulis memaparkan penelitian yang relevan dengan pengaruh kepercayaan

diri dan kemendariaan belajar terhadap hasil belajar yaitu;

1. Rina Ekawati pada tahun 2009 dengan judul “Hubungan Sikap Guru dalam

Mengajar dengan Tingkat Percaya Diri Siswa Sekolah Dasar Negeri 053

Ranah Kecamatan Kampar”, dengan hasil penelitiannya yaitu dimana setiap

kenaikkan 1% sikap guru mengajar terjadi percaya diri siswa sebesar 0,332%.23

2. Muhammad Nur Kholis pada tahun 2011 dengan judul “ Hubungan Persiapan

Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Darul

Hikmah Peekanbaru“, dengan hasil penelitiannya berpengaruh sebesar 5%.24

3. Fatmawati tahun 2011, “Pengaruh strategi pencocokan kartu indeks terhadap

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di

SMMPN 23 Pekanbaru”, dengan hasil penelitiannya signifikan sebesar 5%.

4. Putrid Ace Utari tahun 2011, “Pengaruh layanan konseling individu terhadap

peningkatan kepercayaan diri siswa obesitas di sekolah menengarh Atas

Negeri 2 Singingi Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”,

dengan hasil penelitian 5%.

5. Mustofa Rifki tahun 2008, “Pengaruh rasa percaya diri terhadap hasil belajar

siswa di SMA Islam Al Maarif Singosari Malang”, dengan hasil penelitian

11.3% percaya diri mempengaruhi hasil belajar siswa.

23 Rina Ekawati, Hubungan Sikap Guru dalam Mengajar dengan Tingkat Percaya Diri
Siswa Sekolah Dasar Negeri 053 Ranah Kecamatan Kampar, Pekanbaru, UIN Suska (Skripsi
tidak diterbitkan), 2009

24 Muhammad Nur Kholis, hubungan Parsiapan Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Kelas
VII Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru, Pekanbaru, UIN Suska (Skripsi tidak
diterbitkan), 2011
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Penelitian di atas judulnya hampir sama dengan penulis, akan tetapi

permasalahannya berbeda. Penulis sendiri meneliti tentang pengaruh kepercayaan

diri siswa terhadap hasil belajar siswa kelas X pada mata pelajaran Ekonomi di

Madrasah Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Sedangkan Rina Ekawati (2009)

meneliti tentang hubungan sikap guru di dalam mengajar dengan tingkat

kepercayaan diri siswa sekolah dasar dan Muhammad Nur Kholis (2011) meneliti

tentang hubungan persiapan belajar siswa dengan hasil belajar di Madrasah

Tsanawiyah dan Fatmawati (2011) meneliti tentang pencocokan kartu indeks

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam. Serta Putri Ace

Utari (2011) meneliti tentang pelayanan konseling untuk meningkatkan

kepercayaan diri siswa obesitas. Penjelasan tersebut menunjukkan secara khusus

penelitian tentang pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar siswa

kelas X pada mata pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Diniyah Puteri

Pekanbaru belum pernah diteliti oleh orang lain.

E. Konsep Operasional

Untuk mengoperasionalkan variabel X dipedomani berdasarkan langkah-

langkah:

1. Kepercayaan diri siswa (Variabel X), digunakan indikator-indikator sebagai

berikut:

a) Siswa fokus mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi pelajaran

ekonomi.

b) Siswa mengerjakan sendiri latihan yang diberikan guru dikelas tanpa

meminta bantuan dari orang lain.
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c) Siswa berusaha sungguh-sungguh di dalam mengerjakan latihan yang

diberikan guru di kelas.

d) Siswa tidak bermain-main saat mengerjakan latihan materi ekonomi yang

diberikan guru di kelas.

e) Siswa langsung mengerjakan latihan yang diberikkan guru dikelas tanpa

menunnda waktu.

f) Siswa tenang (tidak ribut) saat proses belajar mengajar ekonomi

g) Siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan di dalam diskusi materi

ekonomi di kelas.

h) Siswa bertanya langsung kepada guru pada materi ekonomi yang tidak

dipahami.

i) Siswa menjawab langsung pertanyaan yang diberikan oleh guru pada

materi ekonomi.

j) Siswa dapat menyimpulkan sendiri materi ekonomi yang telah di pelajari

di kelas.

k) Siswa tidak putus asa jika menghadapi kesulitan didalam mengerjakan

latihan yang diberikan guru di kelas.

l) Siswa berani (tidak grogi) maju ke dapat kelas mengerjakan latihan

ekonomi yang diberikan guru di depan kelas

m) Siswa mendengarkan pendapat, saran, dan kritik dari temannya ketika

belajar ekonomi di kelas.

n) Siswa suka tersenyum dengan teman-temannya di sekolah.

o) Siswa memakai seragam sekolah rapi dan bersih di sekolah.
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p) Siswa berusaha memenuhi kelengkapan alat belajarnya seperti jurnal

ekonomi

q) Siswa membaca buku yang berkaitan dengan materi ekonomi di kelas.

r) Siswa memiliki rasa ingin tahu dengan memiliki buku cetak ekonomi

dari berbagai sumber.

s) Siswa mengangkat tangan untuk menjelaskan materi ekonomi didepan

kelas tanpa disuruh oleh guru di kelas.

t) Siswa berani mengeluarkan pendapat dan memberikan tanggapan di

dalam proses belajar materi pelajaran ekonomi.

u) Siswa menyerahkan tugas materi pelajaran ekonomi tepat waktu.

v) Siswa memeriksa kembali latihan materi ekonomi sebelum menyerahkan

kepada guru

w) Siswa mampu menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris

x) Siswa mengikuti kegiatan organisasi di sekolah

y) Siswa mampu mencari sumber informasi lain untuk menambah

pengetahuannya dalam mata pelajaran ekonomi

2. Hasil belajar siswa (variabel Y) adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah

belajar ekonomi. Hasil belajar yang dijadikan acuan dalam penelitian ini

adalah nilai semester mata pelajaran ekonomi.

F. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

a) Adanya pengaruh kepercayaan diri terhadap hasil belajar mata pelajaran

ekonomi.
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b) Kepercayaan diri siswa dan hasil belajar bervariasi.

c) Kepercayaan diri dan hasil belajar dapat diukur berdasarkan indikator.

2. Hipotesis

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan diri siswa

terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi kelas X MA Diniyah

Puteri Sukajadi Pekanbaru.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan diri siswa

terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi kelas X MA Diniyah

Puteri Sukajadi Pekanbaru.


