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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan.  Selanjutnya dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis 

terhadap data hasil penelitian tersebut. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas sebaran variabel penelitian dan uji linieritas hubungan 

variabel bebas dengan variabel tergantung. 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji dengan program uji normalitas 

sebaran. Dalam penghitungannya, untuk mempermudah 

perhitungan normalitas sebaran digunakan komputer program 

SPSS. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel 

kepercayaan diri adalah nilai K-S Z = 0,685, (p > 0,05) yang 

berarti bahwa sebarannya normal. 

Hasil uji normalitas untuk variabel motivasi berprestasi 

diperoleh nilai K-S Z = 0,662, (p > 0,05) yang berarti bahwa 

sebarannya normal.  

Kesimpulan dari uji normalitas, sebaran variabel 

kepercayaan diri dan motivasi berprestasi adalah normal. 
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b. Uji Linieritas 

Variabel kepercayaan diri dan motivasi berprestasi 

mempunyai hubungan linier, hal ini ditunjukkan dengan Flinier 

12,548, (p < 0,05). 

2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji asumsi tersebut di atas, langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan 

teknik korelasi product moment dan memakai program SPSS. 

Uji hipotesis menghasilkan rxy = 0,489 dengan p < 0,01. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi : “Ada 

hubungan yang positif antara kepercayaan diri dengan motivasi 

berprestasi” diterima, artinya semakin tinggi kepercayaan diri 

remaja panti asuhan maka semakin tinggi pula motivasi 

berprestasinya, dan sebaliknya semakin rendah kepercayaan diri 

remaja panti asuhan maka semakin rendah pula motivasi 

berprestasinya. 

B. Pembahasan 

Remaja merupakan tahap yang kritis dan terjadi berbagai perubahan 

dalam diri seseorang.  Seorang remaja memiliki motivasi yang tinggi dalam 

melakukan segala sesuatunya. Motivasi berprestasi adalah dorongan yang 

menyebabkan terjadinya aktivitas-aktivitas seseorang untuk berprestasi. 

Mc.Clelland (1987,h.233) menyatakan bahwa motivasi berprestasi dapat 

diartikan sebagai dorongan yang muncul karena adanya suatu rangsangan 

yang menggerakkan individu untuk dapat menyelesaikan tugas yang 

sifatnya menantang atau dapat bekerja dengan lebih baik, lebih cepat dan 
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efisien untuk mencapai prestasi yang diinginkan. Motivasi ini berhubungan 

erat dengan kepercayaan diri. 

Walgito (1993, h.6) berpendapat bahwa kepercayaan diri adalah 

kepercayaan seseorang pada kemampuan yang ada dalam dirinya dan 

dikatakan lebih lanjut bahwa rasa percaya diri (self confidence)merupakan 

suatu perasaan atau sikap yang tidak perlu membanding-bandingkan diri 

dengan orang lain yang berisi kekuatan, kemampuan, dan keterampilan 

untuk menghasilkan sesuatu didasarkan oleh keyakinan akan keberhasilan 

dalam melaksanakannya. Menurut Hendra (2004, h.9) orang yang memiliki 

rasa percaya diri berperilaku sungguh-sungguh dalam berusaha, tekun dan 

ulet, terbuka, inisiatif, mudah bergaul dan aktif. 

Setiap perbuatan termasuk perbuatan belajar maupun pengerjaan 

tugas dibutuhkan adanya kepercayaan diri. Tanpa adanya kepercayaan diri, 

maka seseorang akan mengalami hambatan seperti kecemasan karena dia 

merasa tidak yakin akan tugas yang dikerjakannya. Menurut Setyobroto 

(2001, h.7) kepercayaan diri adalah kemampuan dan kesanggupan individu 

untuk mengatasi hal yang menimbulkan rasa cemas dan adanya tujuan 

keinginan untuk mencapai prestasi yang diinginkan. 

Deci (dalam Benabou dan Tirole, 1999, h.17) mengatakan bahwa 

ketika kepercayaan diri seseorang meningkat, maka motivasi intrinsiknya 

akan meningkat. Ketika kepercayaan dirinya menurun, maka motivasi 

intrinsiknya juga menurun. Kepercayaan diri remaja sangat besar 

pengaruhnya terhadap motivasi berprestasi. Seorang remaja yang percaya 

diri pada kemampuannya akan sanggup mengerjakan tugas-tugas sekolah 

dengan lebih baik, sehingga mendukung peningkatan prestasi belajarnya. 

Rasa percaya diri pada kemampuan diri sendiri dapat menyebabkan 

individu mempunyai motivasi berprestasi disekolah. Siswa menjadi lebih 
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tekun dan rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah sehingga ia mampu 

menguasai materi yang diberikan (Satiadarma, 2000, h.79) 

Kinney (dalam Wahyuni, 1997, h.2) mengemukakan bahwa individu 

yang percaya diri akan lebih mudah meraih cita-citanya. Rasa percaya diri 

akan membuat individu memiliki motivasi berprestasi. Individu menjadi 

tidak mudah patah semangat untuk meraih cita-citanya. Sebaliknya, seorang 

individu yang tidak percaya diri akan merasakan kesulitan mencapai cita-

citanya. Rasa minder atau tidak percaya diri dapat menurunkan motivasi 

berprestasi seorang individu. Siswa menjadi mudah patah semangat ketika 

menghadapi masalah dan malas menyelesaikan tugas-tugas. Berbeda 

dengan remaja yang tidak memiliki kepercayaan diri, dirinya akan mudah 

cemas, pesimis, dan tidak ada dorongan untuk mengerjakan tugas yang ada 

karena selalu merasa ragu dan tidak mampu dalam mengerjakan tugas yang 

ada. 

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis secara statistik, diketahui 

bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepercayaan diri 

dengan motivasi berprestasi, artinya seseorang dengan kepercayaan diri 

yang tinggi memiliki motivasi berprestasi yang tinggi pula. Jadi semakin 

tinggi kepercayaan diri anak panti asuhan maka semakin tinggi pula 

motivasi berprestasinya, dan sebaliknya semakin rendah kepercayaan diri 

anak panti asuhan maka semakin rendah pula motivasi berprestasinya. 

Berdasarkan pada hasil pengujian statistik deskriptif diketahui rata-

rata kepercayaan diri memperoleh nilai sebesar 46,2381 dan  termasuk 

dalam kategori sedang, dan untuk motivasi berprestasi  memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 70,2381 dan termasuk dalam kategori sedang, artinya 

remaja yang menjadi responden pada penelitian ini berpendapat bahwa 

mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang masih sedang dan mereka 

juga memiliki motivasi berprestasi yang sedang juga. Artinya kepercayaan 
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diri remaja panti asuhan ini masih perlu ditingkatkan lagi agar motivasi 

berprestasi mereka juga bisa meningkat. 

Sumbangan efektif kepercayaan diri dengan motivasi berprestasi 

23,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa 23,9% motivasi berprestasi remaja 

panti asuhan Tanah Putih dipengaruhi oleh kepercayaan diri yang sedang, 

maka sisanya 76,1% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti pengaruh teman, 

guru, teknik pengajaran, dan sebagainya. Penelitian ini memiliki kelemahan 

yaitu pengambilan variabel hanya sebagian dari ciri kepercayaan diri dan 

menggunakan try out terpakai. Alasannya adalah karena keterbatasan 

subyek penelitian dan kesibukan responden penelitian ini. Sedangkan ketika 

pelaksanaan penelitian, beberapa remaja sering ribut dan mengganggu 

teman yang lain. Hal ini dikarenakan keterbatasan penjagaan selama proses 

penelitian. Adanya keterbatasan waktu penelitian, karena peneliti hanya 

diberikan waktu satu jam yaitu jam setelah makan malam pukul 19.30 

sampai sebelum acara doa malam yaitu pukul 20.30. 
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