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ABSTRACT
This study aims to determine the relationship between self-esteem and achievement
motivation and anxiety asked the class. There are three hypotheses were proposed: 1). There is a
relationship of confidence and achievement motivation to anxiety asked in front of the class. 2)
there is a relationship of confidence with anxiety asked at the front of the class. 3). An association
was asked achievement motivation and anxiety in front of the class. Test results by regression.
Based on data analysis: 1) there is a significant relationship between self-esteem and achievement
motivation and anxiety asked the class. This is the show with the coefficient F = 14.525 where p
<0.050, 2) variable contribution confidence (XI) to anxiety asked in front of the class (Y) is
sebesar15,8% 3). Donations achievement motivation (X2) to anxiety asked in front of the class (Y)
by 15%. Furthermore, the relationship of confidence and achievement motivation together
contributed 19.6% to anxiety asked in front of the class. This indicates that the high confidence and
high learning achievement motivation will reduce anxiety asked at the front of the class. This result
is well known that there are still 80.4% are other factors that can affect anxiety asked in front of
the class in junior high school students Budi Agung Medan.
Keywords: confidence, achievement motivation, anxiety asked
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dan motivasi
berprestasi dengan kecemasan bertanya di depan kelas. Ada 3 hipotesis yang diajukan:1).
Terdapat hubungan kepercayaan diri dan motivasi berprestasi terhadap kecemasan bertanya
didepan kelas. 2) terdapat hubungan kepercayaan diri dengan kecemasan bertanya di depan kelas.
3). Terdapat hubungan motivasi berprestasi dengan kecemasan bertanya didepan kelas. Menguji
hasil dengan regresi. Berdasarkan analisis data diperoleh : 1) terdapat hubungan yang signifikan
antara kepercayaan diri dan motivasi berprestasi dengan kecemasan bertanya di depan kelas. Hal
ini di tunjukkan dengan koefisien F = 14,525 dimana p< 0.050, 2) sumbangan variabel
kepercayaan diri ( XI) terhadap kecemasan bertanya didepan kelas (Y) adalah sebesar15,8 % 3).
Sumbangan variabel motivasi berprestasi ( X2) terhadap kecemasan bertanya di depan kelas (Y)
sebesar 15%. Selanjutnya hubungan kepercayaan diri dan motivasi berprestasi secara bersamasama memberikan sumbangan sebesar 19,6 % terhadap kecemasan bertanya di depan kelas. Hal
ini mengindikasikan bahwa kepercayaan diri yang tinggi dan motivasi berprestasi belajar yang
tinggi akan mengurangi kecemasan bertanya di depan kelas. Dari hasil ini juga diketahui bahwa
masih ada 80,4 % faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kecemasan bertanya di depan kelas
pada siswa SMP Budi Agung Medan.
Kata kunci : kepercayaan diri, motivasi berprestasi, kecemasan bertanya
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1. PENDHULUAN
Remaja merupakan tonggak utama dalam pembangunan, artinya bahwa keberhasian masa
yang akan datang terletak pada generasi muda, seperti baik buruknya perkembangan di masa yang
akan datang bergantung kepada baik buruknya keadaan remaja pada saat ini. Sebab dalam era
globalisasi saat ini sangat membutuhkan remaja yang dinamis, bermoral, dan bertanggung jawab.
Berbicara tentang remaja dengan berbagai masalahnya selalu menarik dan tidak akan
berakhir sepanjang zaman. Remaja adalah bagian dari pusat permasalahan dalam masyarakat,
sebab remaja dipercaya untuk menentukan ke arah mana bangsa ini melaju dan bagaimana wajah
negeri ini kelak dimata dunia.
Masa remaja sering disebut sebagai storm and stres, yaitu suatu masa yang penuh dengan
gejolak-gejolak emosional yang kadang-kadang tidak bisa dikendalikan sehingga menyebabkan
frustasi serta konflik yang disertai dengan tindakan merusak.
Pada saat mengahadapi berbagai masalah yang dihadapi, tidak semua remaja mampu
mengatasinya, tidak sedikit remaja yang menjadi frustasi dan menjadi marah akibat persoalan yang
tidak dapat diselesaikan. Dalam hal ini seorang remaja dituntut untuk memiliki kemampuan dalam
mengadakan komunikasi, sebab maslah-masalah yang banyak terjadi pada masa remaja maupun
dewasa dikarenakan ketidakmampuan dalam mengadakan komunikasi.
Sejarah aktivitas manusia terbukti bahwa berkomunikasi timbul sejak manusia diciptakan.
Manusia tidak terlepas dari interaksi dengan manusia lain untuk melangsungkan kehidupannya. Di
dalam berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak dapat terlepas dari
komunikasi Myers (2000) mengatakan bahwa berkomunikasi dengan orang lain dapat diistilahkan
dengan komunikasi yang didefenisikan sebagai satu transaksi antar seseorang dengan
lingkungannya yang mencakup orang lain seperti teman,keluarga, rekan kerja bahkan orang-orang
asing.
Ketidakmampuan remaja: dalam hal ini para siswa; disekolah yang kurang mampu dan
bahkan mengalami hambatan dalam berkomunikasi disebabkan para siswa mengalami kecemasan
dalam mengemukakan ide/gagasan sehingga mereka kurang berani bertanya kepada guru yang
sebenarnya mereka masih kurang paham dengan materi atau bahan yang disampaikan oleh guru.
Hal ini sesuai dengan pendapat Suchman (Rowe, 1978:363) bahwa pembelajaran siswa terletak
pada asumsi bahwa belajar akan berlanjut pada tingkat yang lebih tinggi dan suatu kompleksitas
jika siswa selalu bertanya.
Fenomena yang terjadi di SMP swasta Budi Agung adalah banyaknya para siswa yang
kurang berani mengajukan pertanyaan, ketika guru selesai menyampaikan materi,mereka diberi
kesempatan bertanya atau memberi komentar,tetapi jarang sekali diantara mereka yang berani
mengajukan pertanyaan atau komentar.
Utama (1998) berpendapat bahwa siswa sebagai kelompok intelektual dan generasi penerus
bangsa sangat diharapkan untuk memiliki ide-ide atau gagasan dalam mengisi pembangunan, untuk
itu dibutuhkan keberanian bertanya didepan kelas.
Penelitian Rahayu,dkk (2003) menunjukkan terdapat 45,56% siswa memiliki kecemasan
tinggi dalam mengajukan pertanyaan di kelas dan berbicara di depan kelas, 35.27% memiliki
kecemasan sedang, dan 20,23 kecemasan rendah.
Menurut kamus kesehatan ( Dorland dan Newman,1998) kecemasan adalah rasa tidak
nyaman, yang terdiri atas respon-respon psikofisik sebagai antisipasi terhadap bahaya yang
dibayangkan atau tidak nyata, seolah-olah disebabkan oleh konflik intrapsikis. Gejala fisik yang
menyertainya meliputi peningkatan, detak jantung, perubahan pernafasan, keluar keringat, gemetar,
lemah dan lelah, gejala psikisnya meliputi perasaan akan adanya bahaya, kurang tenaga, perasaan
khawatir dan tegang.
Menurut Devito (1984) individu yang mengalami kecemasan bertanya di depan kelas akan
takut terlibat dalam transaksi komunikasi, karena adanya perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran
negatif dan ramalan hasil yang negatif sebagai fungsi keterlibatannya dalam situasi bertanya di
depan umum. Selain itu individu akan menurunkan frekuensi dan intensitas keterlibatannya dalam
transaksi berbicara di depan umum, dan apabila dipaksa, sedikit persiapannya.
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Menurut Mangkunegara (2001) ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang siswa
kurang berani bertanya atau berbicara di depan umum, diantaranya adalah kepercayaan diri dan
motivasi berprestasi.
Menurut (covey,1994) kepercayaan diri merupakan bentuk tertinggi dari motivasi yang
akan menghasilkan yang terbaik dari dalam diri manusia. Ada rasa kepercayaan diri terhadap
kemampuan diri sendiri menyebabkan seseorang tetap yakin dengan dirinya. Sedangkan individu
yang tidak yakin akan kemampuan dirinya, menyebabkan individu tersebut menjadi ragu dan tidak
yakin bahwa ia akan berhasil sehingga motivasinya tidak berkembang, bahkan kehilangan
motivasi.
Menurut Annida, (dalam Cool, Edisi oktober 2009). Kepercayaan diri timbul saat individu
telah merasa aman akan penilaian orang lain. Maksudnya dalam diri individu tidak ada
kekhawatiran akan pandangan dan penilaian negatif dari orang lain saat ia beraktivitas. Percaya diri
mengantarkan seseorang untuk merasa mampu, yakin, dan percaya bahwa ia bisa melakukan
sesuatu. Dan hal ini didukung oleh pengalaman, potensi yang terasah, prestasi, serta harapan yang
realistik terhadap diri sendiri. Kepercayaan diri penting dimiliki oleh siswa karena dengan
kepercayaan diri ini akan membawa pengaruh dalam pergaulan dilingkungan sosialnya, siswa yang
kurang percaya diri akan kurang berani mengemukakan hal-hal yang ada di konsep pikirannya
sehingga mengalami kecemasan ketika akan mengemukakan pertanyaan yang akan disampaikan.
Menurut Keith Devis (1964) sebagaimana yang disadari oleh Mangkunegara (2004) bahwa
faktor yang mempengaruhi seorang siswa untuk berani bertanya dan berbicara didepan kelas adalah
kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Secara psikologis, kemampuan (ability)
siswa terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill) artinya,
siswa yang memiliki IQ rata-rata (IQ 100-110) maka ia akan lebih mudah menyampaikan ide atau
gagasan yang diharapkan sehingga guru mengetahui apakah materi yang disampaikan kepada siswa
telah di pahami.
Sedangkan motivasi terbentuk dari sikap (atittude) seorang siswa dalam menghadapi situasi
(situation) di kelas. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri siswa yang terarah untuk
mencapai tujuannya. Sikap mental seorang siswa harus memiliki sikap mental yang siap secara
psikofisik (siap) secara mental, fisik, tujuan, dan situasi). Dengan demikian, siswa tersebut mampu
mengolah otak dengan aktif dan lincah, memiliki rasa ingin maju, rasa ingin tahu tinggi, energik,
analisis, sistemmatik, terbuka untuk menerima pendapat, inisiatif tinggi, dan pikiran luas terarah.
Motivasi menurut Suryabrata (dalam Djaali, 2007) adalah keadaan yang terdapat dalam diri
seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan.
Sementara itu Gates dkk (dalam Djaali, 2007), mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu
kondisi fisioligis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya
dengan cara tertentu. Sehubungan dengan kebutuhan hidup manusia yang mendasari timbulnya
motivasi, Maslow (dalam Djaali, 2007) mengungkapkan bahwa kebutuhan dasar hidup manusia
terbagi atas lima tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan untuk makan, minum,
berpakaian dan tempat tinggal, kebutuhan keamanan seperti kebutuhan untuk memperoleh
keselamatan, keamanan, dan mendapatkan jaminan hidup, kebutuhan sosial seperti kebutuhan
untuk disukai dan menyukai, dicintai dan mencintai, bergaul, berkelompok, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, kebutuhan akan harga diri seperti kebutuhan memperoleh kehormatan,
penghormatan pujian, prestasi, penghargaan, dan
pengakuan, serta kebutuhan akan aktualisasi diri seperti kebutuhan untuk memperoleh
kebanggaan dan kekaguman. Menurut Maslow (dalam Djaali, 2007), manusia adalah makhluk yang
tidak pernah puas seratus persen. Jika suatu kebutuhan telah terpenuhi, individu tidak lagi
berkeinginan memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi berusaha untuk memenuhi kebutuhan lain yang
lebih tinggi tingkatannya, seperti kebutuhan keamanan seperti kebutuhan untuk memperoleh
keselamatan, keamanan, jaminan, kebutuhan sosial seperti kebutuhan untuk disukai dan menyukai,
dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri seperti kebutuhan akan kehormatan, pujian dan
prestasi, dan seterusnya. Sementara itu McClelland (dalam Djaali, 2007), mengemukakan bahwa di
antara kebutuhan hidup manusia terdapat tiga macam kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk
berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan untuk memperoleh makanan. Selanjutnya
Atkinson (dalam Djaali, 2007), mengemukakan bahwa di antara kebutuhan hidup manusia, terdapat
kebutuhan untuk berprestasi, yaitu dorongan untuk mengatasi hambatan, melatih kekuatan dan
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berusaha untuk melakukan suatu pekerjaan yang sulit dengan cara yang baik dan secepat mungkin,
atau dengan perkataan lain usaha seseorang untuk menemukan atau melampaui standar
keunggulan.
Motivasi berprestai menurut McClelland (dalam Djaali, 2007), adalah motivasi yang
berhubungan dengan pencapaian beberapa standar kepandaian atau
standar keahlian. Sedangkan menurut Heckhausen (dalam Djaali, 2007), motivasi
berprestai adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri individu yang selalu berusaha atau
berjuang untuk meningkatkan atau memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua
aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan. Menurut McClelland (dalam Munandar, 2001)
individu dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi selalu mencari kesempatan di mana mereka
memiliki tanggung jawab pribadi dalam menemukan jawaban-jawaban terhadap masalahnya.
Menurut Fernald dan Fernald (Luxori, 2005) banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
motivasi berprestasi individu, salah satunya adalah apabila individu percaya bahwa dirinya mampu
untuk melakukan sesuatu, maka individu akan termotivasi untuk melakukan hal sehingga
berpengaruh dalam bertingkah laku. Selain dari itu menurut Mastuti dan Aswi (2008), percaya diri
dapat membuat individu untuk bertindak dan apabila individu tersebut bertindak atas dasar percaya
diri akan membuat individu tersebut mampu mengambil keputusan dan menentukan pilihan yang
tepat, akurat, efisien dan efektif. Percaya diri akan membuat individu menjadi lebih mampu dalam
memotivasi untuk mengembangkan dan memperbaiki diri serta melakukan berbagai inovasi
sebagai kelanjutannya.
Mccleland (1987) yang disadur mangkunegara (2004) menyatakan “ada hubungan yang
positif antara motif berprestasi dengan kecemasan untuk bertanya “.motif berprestasi adalah suatu
dorongan dalam diri siswa untuk melakukan suatu kegiatan dalam proses belajar dengan sebaikbaiknya agar mampu mencapai hasil belajar dengan predikat terpuji, dengan demikian siswa tidak
mengalami kecemasan untuk bertanya.
Motivasi berprestai menurut McClelland (dalam Djaali, 2007), adalah motivasi yang berhubungan
dengan pencapaian beberapa standar kepandaian atau
standar keahlian. Sedangkan menurut Heckhausen (dalam Djaali, 2007), motivasi
berprestai adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri individu yang selalu berusaha atau
berjuang untuk meningkatkan atau memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam semua
aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan. Menurut McClelland (dalam Munandar, 2001)
individu dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi selalu mencari kesempatan di mana mereka
memiliki tanggung jawab pribadi dalam menemukan jawaban-jawaban terhadap masalahnya.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat hubungan, yaitu
menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya.
2.1
Identifikasi Variabel
1. Variabel terikat : kecemasan untuk bertanya di depan kelas
2. Variabel Bebas : X1 = kepercayaan diri
X2 = Motivasi berprestasi
2.2 Defenisi Operasional Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu :variabel
bebasa :1) kepercayaan diri, 2)Motivasi berprestasi dan Variabel terikat : kecemasan
bertanya/berbicara di depan kelas.
1. Kecemasan untuk bertanya di depan kelas
Kecemasan untuk bertanya adalah kondisi individu yang tidak nyaman ketika akan
mengeluarkan ide/gagasan untuk bertanya di depan umum,dikarenakan adanya pikiran-pikiran
negatif tentang situasi tersebut yang ditunjukkan melalui gejala fisiologis dan psikologis.

16 Kognisi Jurnal, Vol.1 No.1 Agustus 2016

2528-4495

Pengukuran kecemasan untuk bertanya dilakukan dengan skala kecemasan untuk bertanya yang
disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek fisiologis dan aspek psikologis.
Siswa yang mendapat skor tinggi berarti memiliki kecemasan yang tinggi untuk bertanya di
depan kelas, dan sebaliknya siswa yang mendapat skor rendah adalah siswa yang tidak mengalami
kecemasan bertanya.
2. Kepercayaan diri
Kepercayaan diri adalah keyakinan akan kemampuan diri sendiri sehingga tidak tergantung
pada orang lain dan mengetahui apa yang mampu dilakukan untuk mengambil keputusan sesuai
dengan yang diharapkan. Untuk mengungkap kepercayaan diri digunakan skala kepercayaan diri.
3. Motivasi berprestasi
Motivasi berprestasi adalah kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk mampu mencapai
prestasinya secara maksimal, atau suatu dorongan untuk melakukan dan mengerjakan suatu
pekerjaan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi dengan predikat yang terpuji.
Data tentang motivasi berprestasi yang disusun berdasarkan aspek-aspek motivasi berprestasi.
2.3 Populasi dan Sampel
Populasi adalah sejumlah individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang
sama.selanjutnya Hadi (2000) mengatakan bahwa populasi adalah semua individu yang menjadi
sasaran penelitian yang hendak digeneralisasikan. Populasi penelitian ini adalah siswa sekolah
menengah pertama (SMP) Budi Agung di medan yang belajar pada tahun ajaran 2015/2016
sebanyak 221 siswa. Sampel penelitian ini adalah 1 kelas siswa yang berada di kelas VII,VIII,dan
IX
2.4 Instrumen Penelitian
Data dari ke dua variabel akan di peroleh melalui metode skala, yaitu metode pengumpulan
data dengan menggunakan pertanyaan mengenai suatu objek (Azwar,1999).penggunaan metode
skala menurut Hadi (1993) didasari oleh beberapa alasan, yaitu: (1) subyek adalah orang yang
paling tahu tentang dirinya sendiri,(2)apa yang dinyatakan subjek kepada peneliti adalah benar dan
dapat dipercaya,(3) interprestasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya
adalah sama dengan yang dimaksud peneliti.
Penelitian ini akan menggunakan dua macam skala sebagai alat pengumpulan data, yaitu :
1. Skala Kecemasan Bertanya di Depan Kelas
Skala kecemasan bertanya di depan kelas disusun berdasarkan aspek fisiologis dan
psikologis menurut Utami dan Prawitasari (1999).
2. Skala Kepercayaan Diri
Skala Kepercayaan Diri yang digunakan dalam penelitian ini, disusun berdasarkan aspekaspek kepercayaan diri yang dikemukakan oleh Angelis (2002). Yakni aspek tingkah laku, aspek
emosi, dan aspek spiritual. Penilaian skala kepercayaan diri ini berdasarkan format skala likert.
Nilai skala setiap pernyataan diperoleh dari jawaban subjek yang menyatakan mendukung (
favourable) atau tidak mendukung (unfavourable) terhadap semua pernyataan dalam empat
kategori jawaban, yakni “Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), dan Tidak Sesuai
(TS). Penilaian butir favourable bergerak dari angka 1 (Tidak Sesuai), 2 (Kurang Sesuai),
3(Sesuai), 4 (Sangat Sesuai). Penilaian butir unfavourable bergerak dari angka 1 (Sangat Sesuai),
2(Sesuai), 3(Kurang Sesuai), dan angka 4 (Tidak Sesuai).
3. Skala Motivasi Berprestasi
Skala motivasi berprestasi di ungkap melalui skala motivasi berprestasi yang disusun
berdasarkan aspek-aspek motivasi berprestasi; bertanggung jawab dan kurang suka mendapat
bantuan dari orang lain, mencapai prestasi dengan sebaik-baiknya, memperhitungkan kemampuan
diri dengan resiko sedang, ingin hasil yang konkrit dari usahanya, tidak senang membuang-buang
waktu serta ulet dan gigih, memiliki antisipasi yang berorientasi kedepan
Dalam penelitian ini skala atau alat ukur yang digunakan adalah model Skala Likert dengan
4 pilihan alternatif jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai) bernilai 4, S ( Sesuai) bernilai 3, KS (Kurang
Sesuai) bernilai 2, dan TS (Tidak Sesuai) bernilai 1 untuk butir-butir favorable. Sedangkan untuk
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butir-butir unfavorable pilihan jawaban yakni SS (Sangat Sesuai) bernilai 1, S (Sesuai) bernilai 2,
KS (Kurang Sesuai) bernilai 3, dan TS (Tidak Sesuai) bernilai 4.
2.5 Uji Validitas dan Realiabilitas
Sebelum skala kepercayaan diri dan motivasi berprestasi digunakan dalam penelitian
dahulu dilakukan uji coba. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai obyektifitas alat ukur yang
digunakan dalam penelitian. Salah satu upaya untuk mencapai obyektifitas tersebut adalah dengan
menguji validitas dan realibilitas alat ukur ( Azwar, 1999).untuk mengetahui validitas dan
realibilitas skala kepercayaan diri, motivasi berprestasi, dan kecemasan bertanya akan
menggunakan jasa paket komputer SPSS versi 16.0 for windows sehingga didapatkan butir-butir
yang memenuhi syarat yang akan digunakan dalam penelitian ini.
1.

Uji Validitas Alat Ukur
Arikunto (2006), menyatakan bahwa suatu instrument pengukur dikatakan valid apabila
mampu mengukur apa yang hendak diukur. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat
mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen
menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas
yang dimaksu. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, maka digunakan rumus korelasi
Product Moment yang dikemukakan oleh Pearson.
2.

Uji Realibilitas Alat Ukur
Menurut Arikunto (2006) instrumen yang baik tidak bersifat tendensius mengarahkan
responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang
reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya sesuai dengan
kenyataannya, walaupun sudah beberapa kali diambil, tetap akan sama Reliabilitas menunjukkan
pada tingkat keterendahan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya jadi dapat diandalkan.
3. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yaitu hubungan
kepercayaan diri dan motivasi berprestasi dengan kecemasan bertanya di depan kelas digunakan
Analisis Regresi Berganda. Penggunaan analisis regresi berganda akan menunjukkan variabel yang
dominan dalam mempengaruhi variabel terikat dan mengetahui sumbangan efektif dari masingmasing variabel.
Sebelum data dianalisis dengan teknik analisis regresi, maka terlebih dahulu dilakukan uji
asumsi penelitian, yaitu:
1. Uji normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah distribusi data penelitian masing-masing
variabel telah menyebar secara normal.
2. Uji linieritas, yaitu: untuk mengetahui apakah data dari variabel bebas memiliki hubungan
yang linier dengan variabel terikat.

3. ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Analisis Regresi
Berganda. Hal ini dilakukan sesuai judul penelitian dan identifikasi variabel-variabelnya, dimana
teknik Analisis Regresi Berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel
bebas dengan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri dan
motivasi berprestasi, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah kecemasan bertanya di depan
kelas.
Sebelum data dianalisis dengan teknik Analisis Regresi Berganda, maka terlebih dahulu
dilakukan uji asumsi terhadap variabel yang menjadi pusat perhatian, yaitu data variabel
kepercayaan diri dan motivasi berprestasi dengan kecemasan bertanya di depan kelas, yang
meliputi uji normalitas sebaran dan uji linieritas hubungan.
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3.1 Uji Asumsi
Uji Normalitas Sebaran
Uji normalitas sebaran ini adalah untuk membuktikan bahwa penyebaran data penelitian yang
menjadi pusat perhatian, menyebar berdasarkan prinsip kurve normal. Uji normalitas sebaran
dianalisis dengan menggunakan formula Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan analisis tersebut, maka
diketahui bahwa variabel kepercayaan diri, motivasi berprestasi dan kecemasan bertanya di depan
kelas mengikuti sebaran normal, yaitu berdistribusi sesuai dengan prinsip kurve normal Ebbing
Gauss. Sebagai kriterianya apabila p> 0,050 maka sebarannya dinyatakan normal, sebaliknya
apabila p< 0,050 sebarannya dinyatakan tidak normal (Hadi dan Pamardingsih).tabel berikut ini
merupakan rangkuman hasil perhitungan uji normalitas sebaran:
Tabel 1. Rangkuman hasil Perhitungan Uji Normalitas Sebaran
Variabel
Kepercayaan diri
Motivasi berprestasi
Kecemasan bertanya di depan
kelas

Keterangan :
RERATA
SB
P
K-Z

RERATA
186,67
230,73
26,414

SB
15,568
26,414
97,92

P
0,944
0,979
0,156

K-Z
0,527
0,472
1,130

Keterangan
Normal
Normal
Normal

= Nilai rata-rata
= Simpangan Baku ( Standart Deviasi)
= Peluang Terjadinya Kesalahan
= Kolmogorov-Smirnov Z Test

3.2 Uji linieritas Hubungan
Uji linieritas hubungan dimaksudkan untuk mengetahui derajat hubungan variabel bebas
dengan variabel terikat. Artinya apakah kepercayaan diri dan motivasi belajar dapat mempengaruhi
kecemasan bertanya di depan kelas pada siswa SMP Budi Agung Medan. Hal ini secara visualisasi
dapat diterangkan dengan melihat garis linieritas, yaitu meningkatnya atau menurunnya nilai
sumbu Y (kecemasan bertanya di depan kelas) seiring dengan meningkatnya atau menurunnya nilai
sumbu masing-masing variabel bebas.
Berdasarkan uji linieritas, dapat diketahui apakah variabel bebas dengan variabel terikat,
dapat atau tidak dianalisis secara korelaional. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bebas (
kepercayaan diri dan motivasi berprestasi) mempunyai hubungan yang linier terhadap variabel
terikat (kecemasan bertanya). Sebagai kriterianya apabila p< 0,050 maka dinyatakan mempunyai
derajat hubungan yang linier (Hadi dan Pamardiningsih,2000).
Tabel 2. Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Linieritas Hubungan

Korelasi
XI - Y
X2 – Y

F Beda
1,920
0,956

P Beda
0,052
0,573

Keterangan
Linier
Linier

Keterangan :
X1 = Kepercayaan diri
X2 = Motivasi berprestasi
Y = Kecemasan bertanya di depan kelas
F beda = Koefisien linieritas
P beda = Proporsi peluang ralat
3.3

Hasil Analisis Regresi
Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan analisis Regresi Berganda, diketahui bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri (X1) dan motivasi berprestasi (X2)
dengan kecemasan bertanya di depan kelas (Y). Hal ini di tunjukan dengan nilai koefisien Freg =
14,525 dimana p< 0,05 0.
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Tabel 3. ANOVAb
Model

Sum of Squares

df

Mean Square

1 Regression

2924.417

2

1462.208

Residu

11979.747

119

100.670

Total

14904.164

121

F

Sig.

14.525

.000a

a. Predictors: (Constant), Motivasi Berprestasi, Kepercayaan Diri
b. Dependent Variable: Kecemasan Bertanya

Kemudian dari perhitungan Analisis Regresi, dapat diketahui bobot sumbangan dari
masing-masing variabel bebas dan variabel terikat. Dimana sumbangan variabel kepercayaan diri
(X1) terhadap kecemasan bertanya di depan kelas (Y) adalah sebesar 15,8% dan sumbangan
variabel motivasi berprestasi (X2) terhadap kecemasan bertanya di depan kelas (Y) sebesar 15%
berikut adalah tabelnya.
Tabel 4. Model Summary
Model
1

R
.398

a.

R Square
a

Adjusted R Square
.158

Std. Error of the Estimate

.151

10.22387

Predictors: (Constant), Kepercayaan Diri

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa variabel bebas (kepercayaan diri &
motivasi berprestasi) memiliki pengaruh timbulnya kecemasan dalam bertanya. Hal ini terungkap
dengan nilai R Square sebesar 19,6%. Sehingga sumbangan yang diberikan oleh kedua variabel
bebas ini sebesar 19,6% terhadap variabel terikat. Selain kedua variabel kepercayaan diri dan
motivasi berprestasi, masih ada 80,4% faktor lain yang dapat mempengaruhi kecemasan bertanya
di depan kelas pada siswa di SMP Budi Agung Medan.
Tabel 5. Model Summary
Model
1

R
.443

a.

R Square
a

Adjusted R Square
.196

Std. Error of the Estimate

.183

10.03345

Predictors: (Constant), Motivasi Berprestasi, Kepercayaan Diri

4. PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara
kepercayaan diri dan motivasi berprestasi dengan kecemasan bertanya di depan kelas. Hal ini
ditunjukkkan dengan koefisisen Freg 14,525 dimana P<0,050 ini menandakan bahwa semakin
tinggi kepercayaan diri dan motivasi berprestasi siswa, maka semakin rendah kecemasan siswa
untuk bertanya, sebaliknya semakin rendah kepercayaan diri dan motivasi berprestasi siswa, maka
semakin tinggi kecemasan siswa untuk bertanya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Covey (1994) menyatakan bahwa kepercayaan
diri merupakan bentuk tertinggi dari motivasi yang akan menghasilkan yang terbaik dari dalam diri
manusia. Ada rasa kepercayaan dirinya sedangkan individu yang tidak yakin akan kemampuan
dirinya, motivasinya tidak berkembang, bahkan kehilangan motivasi.
Selanjutnya, Bandura (1992) mengemukakan bahwa bila seseorang memiliki rasa yang
kuat tentang kemampuan dirinya itulah yang disebut dengan kepercayaan diri, perasaan mampu ini
akan mendesak usaha yang lebih besar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menantang dari pada
orang yang memiliki keraguan diri akan kemampuannya. Adanya perasaan mampu (untuk
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berprestasi) yang dimiliki oleh seseorang, akan memberikan kontribusi yang sangat besar pada
aspek percaya diri, yaitu bahwa ia akan merasa yakin dengan kemampuannya untuk dapat
mencapai suatu prestasi tertentu. Kepercayaan diri yang tinggi sangat erat hubungannya dengan
kemampuan individu dalam menyakini bahwa mereka mampu dalam mengatasi setiap masalah
yang ada,khususnya dalam mengatasi kecemasan untuk bertanya di depan kelas.
Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan dari dalam individu untuk mencapai suatu
kesuksesan. Dimana nilai kesuksesan tersebut mengacu pada perbedaannya dengan suatu
keberhasilan atas penyelesaian masalah yang pernah diraih oleh individu maupun berupa
keberhasilan individu lain yang dianggap mengandung suatu nilai kehormatan. Dengan kata lain
mereka lebih memilih kepada tujuan yang moderat yang menurut mereka dapat diwujudkan.
Orang-orang yang memiliki karakter seperti di atas akan lebih mudah untuk terdorong apa
yang menjadi kebutuhannya. Keadaan seperti inilah yang membuat individu tersebut tidak akan
mengalami kecemasan untuk bertanya di depan kelas, berkomunikasi, atau mencari informasi.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa kepercayaan diri dan
motivasi berprestasi yang dimilliki para siswa di SMP Swasta Budi Agung ini dapat membantu
terjadinya penurunan dalam kecemasan bertanya di depan kelas. Hal ini diketahui dengan melihat
bahwa kontribusi kepercayaan diri dan motivasi berprestasi memberikan sumbangan sebesar 19,5%
terhadap kecemasan bertanya didepan kelas. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan diri yang
tinggi dan motivasi berprestasi belajar yang tinggi akan mengurangi kecemasan bertanya di depan
kelas. Dari hasil ini juga diketahui bahwa masih ada 80,4 % faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi kecemasan bertanya di depan kelas pada siswa SMP swasta Budi Agung Medan :
1). Pengukuhan, 2) skill aquistion, 3)peniruan, dan 4) pikiran yang tidak rasional.
Hasil ini diperoleh dari penelitian ini, yakni diketahui bahwa subjek penelitian ini para
siswa SMP swasta Budi Agung Medan memiliki kepercayaan diri yang tergolong tinggi, motivasi
berprestasi yang sangat tinggi pula, sehingga kemampuan untuk bertanya di depan kelas pun
tergolong sedang. Hal ini diketahui dengan melihat nilai rata-rata/mean empiric kepercayaan diri
(186,67) dan nilai rata-rata hipotetiknya (135). Untuk variabel motivasi berprestasi nilai ratarata/mean empiriknya (230,73) dan nilai rata-rata hipotetiknya (150). Kemudian diketahui bahwa
nilai rata-rata/mean empiric kecemasan bertanya di depan kelas (97,92) dan nilai rata-rata hipotetik
(70).

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan
1. terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dan motivasi berprestasi dengan
kecemasan bertanya di depan kelas. Hal ini ditunjukan dengan koefisien F reg = 14,525 dimana
P< 0,050. Hal ini menandakan bahwa kepercayaan diri dan motivasi berprestasi siswa,
mempengaruhi munculnya kecemasan siswa untuk bertanya.
2. sumbangan variabel kepercayaan diri (X1) terhadap kecemasan bertanya di depan kelas (Y)
adalah sebesar 15,8% dan sumbangan ariabel motivasi berprestasi (X2) terhadap kecemasan
bertanya di depan kelas (Y) sebesar 15%
3. berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa kepercayaan diri dan motivasi
berprestasi yang dimiliki para siswa di SMP Budi Agung Medan, ini dapat membantu terjadinya
penurunan dalam hal kecemasan bertanya di depan kelas. Hal ini diketahui dengan melihat
bahwa kontribusi kepercayaan diri dan motivasi berprestasi memberikan sumbangan sebesar
19,6% terhadap kecemasan bertanya di depan kelas.hal ini mengidentifikasikan bahwa
kepercayan diri yang tinggi dan motivasi berprestasi belajar yang tinggi akan mengurangi
kecemasan bertanya di depan kelas. Dari hasil ini juga diketahui bahwa masih ada 80,4% faktorfaktor lain yang dapat mempengaruhi kecemasan bertanya di depan kelas pada siswa SMP Budi
Agung Medan.
4. hasil lain diperoleh dari penelitian ini, yakni diketahui bahwa sampel penelitian ini para siswa
SMP swasta Budi Agung Medan memiliki kepercayaan diri yang tergolong sangat tinggi,
motivasi berprestasi yang sangat tinggi pula, sehingga kemampuan untuk bertanya di depan
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kelas pun tergolong sedang, hal ini diketahui dengan melihat nilai rata-rata/mean empiric
kepercayaan diri (186,67) dan nilai rata-rata hipotetiknya (135) untuk variabel motivasi
berprestasi nilai rata-rata/mean empiriknya (230,73) dan nilai rata-rata hipotetiknya (150).
Kemudian diketahui bahwa nilai rata-rata/mean empirik kecemasan bertanya di depan kelas
(97,92) dan nilai rata-rata hipotetiknya (70).
5.2
Saran
sejalan dengan kesimpilan yang telah dibuat,maka berikut ini dapat diberikan beberapa saran,
antara lain :
1. Saran kepada subjek penelitian, melihat ada hubungan antara kepercayaan diri dan motivasi
berprestasi dengan kecemasan bertanya di depan kelas, maka diharapkan kepada para siswa di
SMP swasta Budi Agung Medan untuk dapat mempertahankan kepercayaan diri dan motivasi
berprestasi yang telah ada bahkan disarankan agar lebih ditingkatkan lagi, agar kondisi
kecemasan bertanya di depan kelas yang masih ada itu dapat diminimalisirkan. Bahkan
kecemasan tersebut dapat hilang. Sehingga para siswa memiliki prestasi yang semakin baik.
2. Kepada pihak sekolah untuk melakukan kegiatan pelatihan terhadap para siswa agar semakin
memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan motivasi berprestasi yang semakin baik pula,
sehingga akan terbentuk siswa-siswa yang berprestasi disekolah tersebut.
3. Saran kepada peneliti berikutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk mengkaji faktorfaktor lain yang berhubungan dengan kecemasan bertanya di depan kelas, diantaranya skill
acquisition, peniruan (modelling), pikiran yang tidak rasional.
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