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ABSTRAK 

 

Sulistyani, Anita. 2010. Hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi 
belajar pada semester gasal kelas VIIIF SMP N I Semarang Tahun ajaran 
2009/2010. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri 
Semarang. Dra. Awalya, M.Pd dan Drs. Eko Nusantoro, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Kepercayaan Diri, Prestasi Belajar 

 
Aspek kepercayaan diri atau rasa percaya diri merupakan salah satu aspek 

yang berpengaruh dalam prestasi belajar siswa. Kepercayaan Diri pada kelas 
VIIIF SMP N I Semarang masih kurang yaitu ditunjukan dengan tidak berani 
untuk mengerjakan soal didepan kelas, gugup apabila berbicara didepan kelas dan 
mengerjakan tugas dan ulangan dengan tidak jujur. Penelitian ini tentang 
hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi belajar pada semester gasal. 
Tujuan penelitian ini: mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dengan 
prestasi belajar pada semester gasal siswa kelas VIIIF SMP N I Semarang Tahun 
Ajaran 2009/ 2010.  

Penelitian ini menggunakan penelitian populasi sehingga populasi sama 
dengan sempel. Populasi penelitian ini ialah berjumlah 39 siswa. Metode 
pengumpulan data penelitian: skala psikologi kepercayaan diri dan metode 
dokumentasi, uji validitasnya: rumus korelasi Product Moment dan 
reliabilitasnya: rumus Alpha. Analisis datanya: product moment.  

Hasil penelitiannya ialah harga r hitung dari kepercayaan diri dengan 
prestasi belajar seluruh mata pelajaran semester gasal diperoleh 0,516, hasil r 
hitung antara kepercayaan diri dengan mata pelajaran IPA diperoleh 0,502, hasil r 
hitung antara kepercayaan diri dengan mata pelajaran IPS ialah 0,431.  Taraf 
kesalahan ditetapkan 5% dan N=39 maka harga r tabel = 0,316 sehingga harga r 
hitung lebih besar dari pada harga r tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 
kesimpulannya ada hubungan yang positif antara kepercayaan diri dengan prestasi 
dalam mata pelajaran IPA , mata pelajaran IPS dan prestasi belajar seluruh mata 
pelajaran semester gasal siswa kelas VIIIF. Semakin tinggi kepercayaan diri maka 
semakin tinggi pula prestasi belajar siswa tersebut.   

Simpulan penelitian ini: ada hubungan positif antara kepercayaan diri 
dengan prestasi mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS dan prestasi belajar 
seluruh mata pelajaran semester gasal. Saran untuk konselor: Konselor agar dapat 
mempertahankan kepercayaan diri siswa yang sudah tinggi dan meningkatkan 
kepercayaan diri siswa yang rendah agar prestasi belajarnya baik. 

 

 

 


