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Abstrak—Rasa percaya diri dan personality seseorang terhadap apa yang dilakukan 

merupakan sumber keberhasilan. Begitu juga dengan siswa agar mencapai hasil 

belajar yang lebih baik diperlukan rasa percaya diri dan personality. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis korelasi antara self confidence dan personality dengan 

hasil belajar matematika. Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional dan 

metode yang digunakan adalah ex post facto. Sampel yang digunakan adalah kelas VII 

sebanyak 58 orang. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus 

korelasi ganda yang selanjutnya digunakan Uji F.. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara self confidence dan 

personality dengan hasil belajar matematika dengan besar korelasi 0,618. Korelasi 

tersebut pada kategori kuat, dan Fhitung> Ftabel atau (16,99 > 3,17) yang berarti bahwa 

semakin tinggi self confidence dan semakin baik personality siswa, maka akan 

semakin tinggi dan baik pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Kata Kunci : Self Confidence, Personality, dan Hasil Belajar Matematika 

I. PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan perkembangan dan 

perwujudan diri manusia, terutama perkembangan dalam kehidupan suatu bangsa. Self 

confidence(kepercayaan diri) termasuk salah satu aspek psikologi yang merupakan modal untuk meyakini 

kemampuan diri sendiri, banyak siswa yang kurang yakin, ragu-ragu akan kemampuan yang dimilikinya, 

maka hal seperti inilah yang mempengaruhi self confidence  dalam ujian untuk menjawab pertanyaan guru 

dan sebagainya. Self confidence  para siswa akan teruji pada saat mereka akan mengerjakan ulangan atau 

ujian seperti ulangan harian (UH), ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). 

 Banyak masalah yang timbul karena tidak percaya diri, siswa yang menyontek merupakan salah 

satu contoh bahwa siswa tersebut tidak percaya diri. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan 

guru bidang studi matematika, diperoleh informasi bahwa banyak siswa yang saat mereka ujian 

mengatakan terlebih dahulu bahwa mereka tidak bisa mengerjakan soal matematika tersebut. Mereka juga 

cenderung meminta kepada temannya yang dianggap lebih pintar dan paham terhadap pelajaran 

matematika untuk mengerjakan soal tersebut.Penyebab utama rasa malu atau tidak percaya diri adalah (1) 

malu karena penampilan fisik kita, jasmani maupun pakaian, (2) takut akan serangan dari orang yang 

tidak dikenal, penghinaan ataupun cercaan, (3) takut ditolak oleh orang-orang yang kita pandang penting 

(dalam kehidupan pribadi maupun profesi kita), (4) perasaan lebih dari orang lain[8]. 

 Menciptakan pendidikan yang bermutu diperlukan guru yang bermutu, yakni guru yang 

profesional. Selain profesionalitas guru yang baik untuk meraih hasil belajar yang optimal, 

personality(kepribadian) juga merupakan salah satu faktor yang dapat pula turut menentukan tinggi 

rendahnya hasil belajar siswa karena personality dianggap sebagai faktor utama penggerak dasar perilaku 

manusia. Personality siswa dapat ditinjau dari salah satu kegiatan dalam belajar yaitu menghayati nilai 

dan objek-objek yang dihadapi melalui perasaan, baik itu berupa orang, benda ataupun peristiwa. Pada 

umumnya personality dapat dilihat dari sikap ataupun tingkah laku seorang individu dalam melakukan 

interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. 

 Kegiatan belajar mengajar di sekolah selalu ditemukan sikap siswa yang acuh tak acuh, kurang 

senang, kurang minat, dan malas untuk menulis terutama dalam pelajaran matematika. Hal inilah yang 

penulis rasakan saat melakukan observasi di sekolah. Menurut [15], untuk melihat orang yang 

kepribadian besar dengan menggunakan kata-katanya, self confidence nya, harapan-harapan yang ia 

ungkapkan, kepastiannya, dan kerendahan hatinya.Menurut [11],ada 4 tipe dasar kepribadian manusia 

yaitu: (1) Kepribadian Populer (Sanguinis)adalah kepribadian yang suka bersenang-senang, ceria, supel, 

yang menarik banyak orang karena tampaknya mereka selalu gembira. (2) Kepribadian Sempurna 

(Melankolis) ini meliputi: mendalam, pemikir, serius dan perfeksionis. Mereka butuh ruang serta 
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ketenangan untuk berpikir sebelum berbicara, menulis, ataupun bertindak. (3) Kepribadian Kuat (Koleris) 

adalah yakin diri mereka benar, yang berkepribadian koleris akan tetap memaksa kehendaknya. 

Penentangan malah akan menguatkan tekad mereka. (4) Kepribadian Damai (Phlegmatis) adalah orang 

yang tidak suka risiko, tantangan, kejutan dan akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap 

perubahan. 

 

A. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapatkorelasi yang signifikan antara self confidence dengan hasil belajar matematika 

siswa kelas VII? 

2. Apakah terdapatkorelasi yang signifikan antara personality dengan hasil belajar matematika 

siswa kelas VII? 

3. Apakah terdapatkorelasi yang signifikan antara self confidence dan personality dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas VII? 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisa ada tidaknya korelasi yang signifikan antaraself confidence dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas VII. 

2. Untuk menganalisa ada tidaknya korelasi yang signifikan antara personality dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII. 

3. Untuk menganalisa ada tidaknya korelasi yang signifikan antaraself confidence dan personality 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas VII. 

II. METODE PENELITIAN 

A.  Metode dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional dan menggunakan metode ex post facto. 

Penelitian korelasional dilakukan untuk mengetahui tingkat korelasi antara dua variabel atau lebih, tanpa 

melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang sudah ada. Penelitian ini diarahkan 

untuk menguji korelasi antara dua variabel yaitu self confidence (X1) dan personality (X2) dengan hasil 

belajar matematika (Y). 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini siswa kelas VII SMP Qur’an Centre Batam tahun pelajaran 

2014/2015.Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara Nonprobality sampling dan jenisnya 

adalah sampling jenuh. Sampel dalam penelitian inisiswa kelas VII di Qur’an Centre Batam tahun 

pelajaran 2014/2015 sebanyak 58 orang. 

C.  Variabel Penelitian 

 Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu hasil belajar matematika (Y) dan variabel 

bebas adalah self confidence  (X1) dan Personality (X2).Secara skematis dapat di gambarkan korelasi 

antara variabel bebas dengan variabel terikat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. SKEMA KETERKAITAN VARIABEL PENELITIAN 

Keterangan:   X1 = Self confidence  

 X2 = Personality 

    Y  = Hasil Belajar Matematika 

 

A. Teknik Analisis Data 
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Uji prasyarat analisis normalitas pada penelitian ini menggunakan rumus chi kuadratsebagai berikut: 

     
        

  

 

   

 

Hipotesis pertama dan kedua diuji dengan rumus korelasi pearson product moment sebagai berikut: 

  
             

                         
 

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y, dapat ditentukan dengan 

rumus koefisien determinan sebagai berikut: 

 KD = r
2
 x 100% 

Hipotesis ketiga diuji dengan rumus korelasi ganda sebagai berikut: 

        
                               

 

    
    

 

Keterangan: 

       = Korelasi antara variabel X1 dan X2  dengan variabel Y 

      = Korelasi product moment antara X1 dengan Y 

      = Korelasi product moment antara X2 dengan Y  

      
 = korelasi product moment antara X1 dengan X2 

  

Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi korelasi ganda X1 dan X2 terhadap Y ditentukan dengan rumus 

Uji F kemudian dibandingkan dengan Ftabel. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Self confidence  

Self confidence  diukur dengan menggunakan angket yangberjumlah 18 butir item yang telah 

dinyatakan valid dan reliabel dibagikan kepada kelas sampel siswa kelas VII Qur’an CentreBatam. Hasil 

pengukuran self confidence  sebagai berikut : 

 

 
 

GAMBAR 2. KATEGORI SELF CONFIDENCE  
 

Berdasarkan gambar 2, dapat dijelaskan bahwa dari 58 siswa terdapat 5 siswa yang berada pada 

tingkat self confidence  tinggi sekali atau sekitar 8,6% dari keseluruhan siswa, 49 siswa yang berada pada 

tingkat self confidence  tinggi atau sekitar 84,5% dari keseluruhan siswa, dan 4 siswa yang berada pada 

tingkat self confidence  rendah atau sekitar 6,9% dari keseluruhan siswa. 

B. Personality 
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Personalitydiukur dengan menggunakan angket yang berjumlah 17 butir item yang telah 

dinyatakan valid dan reliabel dibagikan kepada kelas sampel yaitu siswa kelas VII SMP Qur’an 

CentreBatam. Hasil pengukuran personality sebagai berikut : 

 

 
 

GAMBAR 3. KATEGORI PERSONALITY 

  

 Berdasarkan gambar 3, dapat dijelaskan bahwa dari 58 siswa terdapat 2 siswa yang berada pada 

tingkat personality baik sekali atau sekitar 3,4% dari keseluruhan siswa, 49 siswa yang berada pada 

tingkat personality baik atau sekitar 84,5% dari keseluruhan siswa, dan 7 siswa yang berada pada tingkat 

personality buruk atau sekitar 12,1% dari keseluruhan siswa.  

 

C. Hasil Belajar Matematika 

 Hasil belajar matematika siswa yang diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data 

dokumentasi dengan cara mengumpulkan data nilai ulangan harian siswa selama 1 semester dari guru 

bidang studi matematika. Hasil belajar matematika sebagai berikut : 

 

 
 

GAMBAR 4. KATEGORI HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
 

Berdasarkan gambar 4, dapat dijelaskan bahwa dari 58 siswa terdapat 3 siswa yang memperoleh 

nilai tinggi sekali atau sama dengan 5,2% dari keseluruhan siswa. Siswa dengan kategori nilai tinggi 

berjumlah 17 siswa atau sekitar 29,3% dari jumlah keseluruhan. Sedangkan untuk kategori siswa dengan 

nilai rendah yaitu 34 siswa atau sekitar 58,6% dari jumlah siswa dan ada 4 siswa yang memperoleh nilai 

rendah sekali atau sekitar 6,9% dari keseluruhan siswa. 

 

D. Korelasi Self confidence  dengan Hasil Belajar. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara self 

confidence  dengan hasil belajar. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis korelasi Product Moment diperoleh 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,607.  Sedangkan besarnya sumbangan self confidence  dengan hasil 

belajar matematika sebesar 36,84% dan sisanya 63,16% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara self confidence  dengan hasil 
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belajar matematika disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya siswa yang memiliki self confidence  yakin 

dengan kemampuan diri sendiri, optimis, berpikiran positif, dan jujur terhadap diri sendiri. Siswa yang 

memiliki self confidence  yang tinggi berani mengerjakan soal matematika di depan kelas, tidak ragu-ragu 

dalam mengerjakan soal matematika, bahagia mengerjakan soal matematika, selalu siap ketika guru 

memangil namanya, dan menganggap semua masalah pasti ada jalan keluarnya, sehingga siswa yang 

memiliki self confidence  yang tinggi memiliki hasil belajar yang tinggi. Sedangkan siswa yang kurang 

memiliki self confidence , terlihat pula dengan tindakannya yang kurang berani menghadapi tantangan, 

takut menerima bahaya atau resiko, selalu berada dalam tekanan perasaan negatif, bingung dan tidak 

percaya dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga tidak memiliki hasil belajar yang baik. Hal inipun 

sejalan dengan hasil penelitian dari [20], ada pengaruh antara self confidence  terhadap prestasi belajar, 

artinya semakin kuat atau tinggi rasa self confidence  siswa, maka semakin tinggi dalam mempengaruhi 

hasil belajar. Sejalan juga dengan hasil penelitian yang dilakukan [24]. 

  

E. Korelasi Personality dengan Hasil Belajar. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara 

personality dengan hasil belajar matematika. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis mengungkapkan bahwa 

terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara personality dengan hasil belajar matematika dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,429. Sedangkan besarnya sumbangan personality dengan hasil belajar 

matematika yaitu sebesar 18,40% dan sisanya 81,60% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara personality dengan hasil belajar 

matematika disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya siswa yang memiliki personality yang baik selalu 

menggunakan kata-kata yang baik, perbuatan yang baik, dan memiliki kerendahan hati. Siswa yang 

memiliki personality yang baik bertanggung jawab dengan pekerjaan rumahnya (PR), menghargai 

keperluan dan perasaan orang lain, bersedia mendengarkan apa yang dikatakan guru, dan berani mencoba 

melakukan sesuatu hal yang baru, sehingga hal-hal tersebut dapat membuat siswa memiliki hasil belajar 

yang baik. Sedangkan siswa yang memiliki personality yang buruk terlihat dari tindakannya yang suka 

memerintah, mendominasi, mengesalkan, tidak menghargai persaan orang lain, tidak mendengarkan guru, 

tidak bertanggung jawab. 

 Sehingga hal-hal tersebut membuat siswa sulit untuk mendapatkan hasil belajar yang baik. Hal 

inipun sejalan dengan penelitian yang dilakukan [18] dan [17] yang menyatakan semakin baik personality 

siswa, maka semakin tinggi hasil belajar diperolehnya. 

 

F. Korelasi Self confidence  dan Personality dengan Hasil Belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis pertama dan kedua yang menunjukkan bahwa self 

confidence  dan personality sama-sama mempunyai korelasi yang positif dan signifikan, hal inipun bisa 

dibayangkan ketika kedua faktor tersebut digabungkan menjadi satu dan menjadi salah satu faktor yang 

dapat menentukan hasil belajar siswa, dimana ketika siswa memiliki keyakinan, optimis, berpikiran 

positif, jujur, dan disamping itu juga bertanggung jawab, rendah hati, dan memiliki kepedulian terhadap 

sesama, tentunya hal ini akan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga mengungkapkan bahwa terdapat korelasi yang positif 

dan signifikan antara self confidence  danpersonality secara bersama-sama dengan hasil belajar 

matematika dengan koefisien korelasi sebesar 0,618. Jika dilihat pada tabel pedoman interpretasi maka 

tingkat korelasi antara self confidence  danpersonality dengan hasil belajar matematika siswa kelas VII 

Qur’an CentreBatam tergolong kuat.  

Sedangkan untuk uji signifikan diperoleh harga Fhitung sebesar 16,99, dan harga Ftabel = 3,17 

sehingga dapat dinyatakan 16,99 > 3,17 sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Dalam hal ini dapat ditarik 

satu kesimpulan yaitu terdapat korelasi yang signifikan antara self confidence  danpersonality dengan 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Qur’an CentreBatam. Dari hasil perhitungan koefisien 

determinasi maka didapat besarnya sumbangan faktor self confidence  danpersonality yaitu sebesar 

38,19%, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Qur’an 

CentreBatam 38,19% itu ditentukan oleh faktor self confidence  dan personality dan sisanya  sebesar 

61,81% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

G. Simpulan 

1) Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara self confidence  dengan dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Qur’an CentreBatam, maka dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi self confidence  siswa maka akan semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa 
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tersebut dan begitu juga sebaliknya apabila self confidence  siswa semakin rendah maka makin 

rendah pula hasil belajar matematika yang diperolehnya. 

2) Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara personality dengan dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Qur’an CentreBatam, maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik 

personality siswa maka akan semakin baik pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa tersebut dan 

begitu juga sebaliknya apabila personality siswa semakin buruk maka hasil belajar matematikanya 

juga akan semakin buruk. 

3) Terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara self confidence dan personality dengan dengan 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Qur’an CentreBatam, maka dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi self confidence dan semakin baik personality siswa maka akan semakin tinggi dan 

baik pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa tersebut dan begitu juga sebaliknya semakin rendah 

self confidence  dan semakin buruk personality siswa maka semakin redah pula hasil belajar yang 

diperoleh oleh siswa tersebut. 
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