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ABSTRAK

PENGARUH EFIKASI DIRI KECERDASAN ADVERSITAS DAN
MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI

KELAS XI IPS SMA YP UNILA BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh:

ENDAH DWI ANGGRAINI

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMA YP UNILA Bandar
Lampung  diketahui bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi
tergolong rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif
efikasi diri,kecerdasan adversitas dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar
Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA YP UNILA Bandar Lampung tahun pelajaran
2015/2016. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA YP UNILA
Bandar Lampung sebanyak empat kelas dengan jumlah seluruh siswa 154 siswa.
Teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling dengan
menggunakan rumus Cochran didapat sebanyak 108 siswa. Metode yang digunakan
adalah deskriftif verifikatif dengan menggunakan ex post facto dan survei. Hasil
penelitian menunjukan bahwa, ada pengaruh efikasi diri, kecerdasan adversitas dan
motivasi belajar terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA YP UNILA
Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016. Berdasarkan analisis data diperoleh F
hitung 122,552 > F tabel 2,69 yang ditunjukkan dengan regresi linier multiple dengan
koefisien determinasi (r2) 0,883 yang berarti hasil belajar dipengaruhi oleh efikasi
diri, kecerdasan adversitas dan motivasi belajar siswa 78% dan sisanya 22%
dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata Kunci: Hasil Belajar, Efikasi Diri, Kecerdasan Adversitas Dan
Motivasi Belajar Siswa
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, sumber 

daya manusia berkualitas yang dihasilkan institusi pendidikan merupakan 

motor penggerak pembangunan bangsa di era globalisasi. Mewujdukan 

sumber daya manusia yang terampil dan produktif dan hal ini berawal dari 

kualitas negara itu sendiri. Setiap negara memiliki tujuan pendidikan yang 

ingin di capai masing-masing, begitu pula dengan negara kita. Pemerintah 

telah merancang  suatu sistem dan tujuan pendidikan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kebudayaan Indonesia. 

 

Hasil belajar merupakan  salah satu  indikator  berhasil atau tidaknya suatu  

proses pembelajaran. Menurut Sukmadinata (2009: 102-103) hasil belajar 

atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasistas yang dimiliki seseorang. Penguasaan 

hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya,baik perilaku dalam 

bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berfikir maupun keterampilan 

motorik. Sedangkan menurut Howard Kingsley (Sudjana, 2005: 22) membagi 

hasil belajar menjadi tiga macam yaitu, keterampilan dan kebiasaan, 

pengetahuan dan pengarahan, sikap, dan cita-cita. 
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Hasil belajar dapat dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator berupa 

nilai raport, indeks prestasi studi, angka kelulusan, dan predikat keberhasilan. 

Artinya hasil belajar dapat diukur dengan evaluasi. Evaluasi yang kurang 

memuaskan ini terjadi di SMA YP UNILA Bandar Lampung. Di bawah ini 

merupakan hasil evaluasi SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

 

Tabel 1.Hasil Ujian Semester Genap Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI 

IPS SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun Pelajaran  

2014-2015. 

No Kelas Nilai Jumlah 

Siswa 

Keterangan 

< 80 ≥80 

1 

2 

3 

4 

 

XI IPS 1 

XI IPS 2 

XI IPS 3 

XI IPS 4 

Siswa 

32 

25 

24 

27 

107 

8 

12 

14 

15 

47 

40 

37 

38 

39 

154 

 

 

Nilai 

kelulusan 

ditentukan 

bila,nilai 

yang 

diperoleh 

≥ 80 

Jumlah % 69,48S 30,52 100  

Sumber : Guru mata pelajaran Ekonomi SMA YP UNILA Bandar Lampung 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui hasil belajar siswa bervariasi dari 

nilai yang tinggi sampai nilai yang rendah. Hasil belajar yang diperoleh siswa 

kelas XI IPS SMA YP UNILA Bandar Lampung dari  154 siswa yang 

mendapat nilai kurang dari 80 sebanyak 107 siswa atau sebesar 69,48%. Hal 

ini berarti sebagian besar siswa memiliki hasil belajar yang masih tergolong 

rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah dan Zain (2006: 128), 

apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai siswa maka 

presentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah.  

 

Tingkat pencapaian kopetensi dasar atau Kriteria Ketuntasan Minimal yang 

harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran di SMA YP UNILA adalah 80. 
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Jika siswa telah mencapai kriteria tersebut maka tidak perlu diadakan 

remedial, sebaliknya jika siswa belum mencapai kriteria nilai yang 

diharapkan maka siswa tersebut harus mengadakan remedial. 

 

Menurut guru mata pelajaran ekonomi banyaknya siswa kelas XI yang 

mengalami kesulitan dalam mata pelajaran ekonomi menjadi masalah tidak 

tercapainya tujuan pembelajaran. Ditambah siswa sering kali tidak berani 

bertanya kepada guru dalam situasi pembelajaran. Sehingga, ketika guru 

memberikan  tugas untuk mempresentasikan dalam bentuk diskusi siswa 

terkadang tidak cakap untuk mempresentasikan hasil diskusinnya dan pada 

akhirnya hanya siswa yang terbiasa aktif  yang dapat mempresentasikannyaa. 

Selain itu terkadang siswa merasa tidak percaya diri akan jurusannya dan 

merasa jurusan IPA lebih bagus daripada jurusan IPS dan banyaknya siswa 

IPS yang pesimis akan masuk Perguruan Tinggi Negeri. Hal ini merupakan 

masalah yang berkenaan dengan efikasi diri siswa yang perlu dikaji karena 

akan membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Penurunan hasil belajar 

siswa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor yang 

menyebabkan penurunan hasil belajar yaitu efikasi diri. Karena efikasi diri 

berhubungan dengan kecakapan siswa dalam belajar. Semakin cakap siswa 

dalam kegiatan belajar maka akan menaikan hasil belajar. 

 

Faktor lain yang diduga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa adalah kecerdasan adversitas. Kecerdasan untuk mengatasi 

kesulitan dan mengubahnya menjadi sebuah tantangan dinamakan dengan 

istilah Adversity Quotient (AQ).  
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Seseorang yang memiliki kemampuan intelektual  yang tinggi, namun cepat 

berputus asa dalam mengahadapi kesulitan diprediksikan tidak akan berhasil, 

maka dari itu tingkat kemampuan intelektual  yang tinggi jika di topang 

dengan kecerdasan adversitas yang tinggi pula akan dapat mencapai 

kesuksesan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru ekonomi tampak rendahnya 

kecerdasan adversitas siswa dilihat dari kemampuan memecahakan masalah 

dalam mata pelajaran ekonomi terutama terkait pelajaran akuntansi yakni 

sebanyak 49,7% siswa berada pada nilaiyang rendah. Adapun aspek yang 

dinilai adalah kemampuan pemecahan masalah, kemampuan penalaran dan 

kemampuan komunikasi. Dalam menyelesaikan soal-soal siswa belum 

mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah secara optimal dan 

kemampuan sebagian besar siswa dalam mengontrol masalah dalam mata 

pelajaran ekonomi tergolong rendah. 

 

Berdasarkan pengakuan dari beberapa siswa tersebut ketika menghadapi 

kesultan mengenai materi ekonomi yang diberikan  mereka langsung merasa 

diri mereka tidak bisa mengerti terhadap materi pelajaran yang diberikan. 

Kelemahan ini bukannya mendorong untuk bertanya pada sumber lain seperti 

temannya yang lebih paham ataupun guru yang bersangkutan, melainkan 

menghindari berbagain tugas yang mereka anggap sulit. Pada akhirnya siswa 

terebut hanya menyalin pekerjaan temannya, tidak ada keinginan menunjukan 

orisinalitas hasil pekerjaannya sendiri, orientasi mereka hanyalah bagaimana 

tugas terkumpul tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan mereka. 
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Faktor ketiga yang menyebabkan rendah nya hasil belajar ekonomi siswa 

adalah motivasi belajar. Seseorang dikatakan berhasil dalam belajar apabila 

ada keinginan untuk belajar, sebab tanpa mengerti apa yang akan dipelajari 

dan tidak memahami mengapa hal tersebut perlu dipelajari, maka kegiatan 

belajar mengajar sulit untuk mencapai keberhasilan. 

 

Hasil wawancara peneliti kepada guru mata pelajaran Ekonomi menyatakan 

bahwa motivasi belajar masih cukup rendah. Berdasarkan penelitian 

pendahuluan yang telah dilakukan pada siswa kelas XI SMA YP UNILA 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. Peneliti memperoleh data 

salah satu indikator motivasi sebagai berikut :  

Tabel 2. Jumlah Siswa yang Tidak Mengerjakan Tugas Ekonomi Siswa 

Kelas XI SMA YP UNILA Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Bulan Jumlah Siswa Siswa yang tidak mengerjakan 

tugas dan PR 

Juni 154 37 

Juli 154 30 

Agustus 154 26 

September 154 28 

  Sumber : Guru Ekonomi SMA YP UNILA Bandar Lampung 

 

Motivasi seseorang akan terdorong untuk bekerja mencapai sasaran dan 

tujuannya karena yakin dan sadarakan kebaikan, kepentingan dan 

manfaatnya. Bagi siswa motivasi ini sangat penting karena dapat 

menggerakkan perilaku siswa kearah yang positif sehingga mampu 

menghadapi segala tuntutan, kesulitan serta menanggung resiko dalam 

belajar serta motivasi dapat mendorong siswa untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. 
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Berdasarkan latar belakang  masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 

mengambil judul: “Pengaruh Efikasi Diri, Kecerdasan Adversitas dan 

Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Kelas XI IPS 

SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat di identifikasi sebagai berikut : 

1. Sebagian siswa kelas XI IPS SMA YP UNILA Bandar Lampung belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum khususnya pada mata pelajaran 

Ekonomi yaitu yang memperoleh nila kurang dari 80 di anggap kurang 

berhasil. 

2. Lemahnya aktivitas belajar. 

3. Sebagian siswa tidak berani bertanya kepada guru tentang materi yang 

tidak dimengertinya. 

4. Tidak percaya diri atas jurusan IPS dan menganggap jurusan IPA lebih 

bagus dari pada jurusan IPS. 

5. Sebagian siswa tidak mampu memecahkan masalah dalam 

menyelesaikan soal-soal ekonomi. 

6. Beberapa siswa tidak mengerjakan soal-soal latihan dengan sendiri. 

7. Siswa belum mengeksplorasi dirinya secara optimal. 

8. Sebagian siswa tidak memiliki kecakapan dalam belajar  yang 

berhubungan dengan efikasi diri. 
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C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah penelitian ini dibatasi 

pada efikasi diri ( X1), kecerdasan adversitas ( X2), motivasi belajar ( X3), dan 

hasil belajar ekonomi (Y). 

 

 

 

D. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar ekonomi kelas XI 

SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016? 

2. Apakah ada pengaruh kecerdasan adversitas terhadap hasil belajar 

ekonomi kelas XI SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2015/2016? 

3. Apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

ekonomi kelas XI SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2015/2016? 

4. Apakah ada pengaruh efikasi diri, kecerdasan adversitas, motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar ekonomi kelas XI SMA YP UNILA Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016? 

 

‘ 
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E. Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk  mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap hasil belajar ekonomi 

kelas XI SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan adversitas terhadap hasil belajar 

ekonomi kelas XI SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

ekonomi kelas XI SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

4. Untuk mengetahui  pengaruh efikasi diri, kecerdasan adversitas, motivasi 

belajar siswa terhadap hasil belajar ekonomi kelas XI SMA YP UNILA 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

 
 

F. Manfaat Penelitian  

 

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Memperkaya ilmu pendidikan bagi peneliti khususnya masyarakat 

pada  umumnya. 

b. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu 

pendidikan yang menyangkut hasil belajar. 

c. Menambah konsep baru yang dapat disajikan sebagai bahan rujukan 

lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pendidikan. 
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2. Manfaat secara praktis 

a. Sumbangan pemikiran bagi siswa agar mampu memotivasi diri 

untukbelajar agar semua tujuan yang direncanakan dan hasil belajar 

yang maksimal tercapai. 

b. Siswa juga diharapkan dapat lebih bisa cakap dan percaya terhadap 

dirinya ketika kegiatan pembelajaran yang meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

c. Siswa juga diharapkan tidak cepat berputus asa dalam menghadapi 

kesulitan terhadap mata pelajaran ekonomi. 

 

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian  

 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah efikasi diri ( X1), kecerdasan adversitas ( X2),  

motivasi belajar ( X3) dan hasil belajar ekonomi (Y). 

2. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI semester ganjil. 

3. Tempat Penelitian  

Penelitian ini di lakasanakan di SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian Tahun Pelajaran 2015/2016. 

5. Ilmu penelitian  

Ilmu dalam penelitian adalah ilmu kependidikan, khususnya bidang 

Ekonomi. 



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Efikasi Diri

Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau

self knowledge yang paling berpengaruh dalam kehIdupan maanusia

sehari-hari. Hal ini disebabkan efikasi diri yang dimiliki ikut

memengaruhi individu dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan

untuk mencapai suatu tujuan termasuk di dalamnya perkiraan berbagai

kejadian yang akan dihadapi.

Konsep self-efficacy pertama kali dikemukakan oleh Bandura .Self efficacy

merupakan keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan

memberikan hasil positif, yang dapat menjadi faktor penting dalam

menentukan apakah siswa berprestasi atau tidak. Zimmerman (2000: 83-

84) mengemukakan bahwa Self-efficacy merupakan penilaian pribadi

tentang kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan

program kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan ia

berusaha menilai tingkat, keumuman, dan kekuatan dari seluruh kegiatan

dan konteks.
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L.Feltz dan D.Lirgg (2001: 2) mengatakan bahwa keyakinan Self-efficacy

tidak untuk melakukan penilaian tentang kemampuan seseorang secara

objektif, melainkan suatu penilaian tentang apa yang dapat dicapai

seseorang dengan keterampilan yang dimilikinya. Dengan kata lain,

penilaian Self-efficacy adalah apa yang seseorang pikirkan tentang apa

yang dapat ia lakukan, bukan apa yang ia miliki. Selanjutnya dikatakan

bahwa penilaian Self efficacy adalah produk dari sebuah proses kompleks

self- appraisal dan self-persuasi yang mengandalkan pengolahan kognitif

atas berbagai sumber informasi efficacy.

Self-efficacy adalah pendapat seseorang mengenai kemampuannya dalam

melakukan suatu aktivitas tertentu. Self-efficacy merefleksikan seberapa

yakinnya siswa tentang kemampuannya melakukan suatu tugas tertentu,

sehingga tingginya Self-efficacy seseorang pada bagian tertentu belum

menjamin tingginya Self-efficacy seseorang pada bagian lainnya. Self-

efficacy mengindikasikan seberapa kuatnya keyakinan seseorang bahwa

mereka memiliki keterampilan untuk melakukan sesuatu, mereka bisa

yakin bahwa dengan faktor-faktor lain akan membuat mereka meraih

sukses.

Menurut Bandura dalam Zeldin (2000: 6), Persepsi Self-efficacy dapat

dibentuk dengan menginterpretasi informasi dari empat aspek yaitu:

1. Pengalaman otentik: merupakan sumber yang paling berpengaruh,
karena kegagalan atau keberhasilan pengalaman yang lalu akan
menurunkan atau meningkatkan Self-efficacy seseorang.

2. Pengalaman orang lain: merupakan sumber informasi yang
diperlukan untuk membuat pertimbangan tentang kemampuan diri
sendiri.
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3. Pendekatan sosial atau verbal: merupakan pendekatan yang
dilakukan dengan cara meyakinkan seseorang bahwa ia memiliki/
tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu.

4. Indeks psikologis: merupakan status fisik dan emosi yang akan
mempengaruhi kemampuan seseorang.

L.Feltzdan D.Lirgg (2001: 5) mengemukakan bahwa self-efficacy individu

dapat dilihat dari tiga dimensi,yaitu :

a. Tingkatan (level)
Self-efficacy individu dalam mengerjakan suatu tugas berbeda dalam
tingkat kesulitan tugas. Individu memiliki self-efficacy yang tinggi
pada tugas yang mudah dan sederhana, atau juga pada tugas-tugas
yang rumit dan membutuhkan kompetensi yang tinggi. Individu yang
memiliki self-efficacy yang tinggi cenderung memilih tugas yang
tingkat kesukarannya sesuai dengan kemampuannya.

b. Keadaan umum (generality)
Dimensi ini berkaitan dengan penguasaan individu terhadap bidang
atau tugas pekerjaan. Individu dapat menyatakan dirinya memiliki
self-efficacy pada aktivitas yang luas, atau terbatas pada fungsi
domain tertentu saja. Individu dengan self-efficacy yang tinggi akan
mampu menguasai beberapa bidang sekaligus untuk menyelesaikan
suatu tugas. Individu yang memiliki self-efficacy yang rendah hanya
menguasai sedikit bidang yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu
tugas.

c. Kekuatan (strength)
Dimensi yang ketiga ini lebih menekankan pada tingkat kekuatan atau
kemantapan individu terhadap keyakinannya. Self-efficacy
menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan individu akan
memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan individu. Self-
efficacy menjadi dasar dirinya melakukan usaha yang keras, bahkan
ketika menemui hambatan sekalipun.

Bandura (2008: 3-6) menguraikan proses psikologis self-efficacy dalam

mempengaruhi fungsi manusia. Proses tersebut dapat dijelaskan melalui

cara- cara di bawah ini :

a. Proses kognitif

Dalam melakukan tugas akademiknya, individu menetapkan tujuan

dan sasaran perilaku sehingga individu dapat merumuskan tindakan

yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan sasaran pribadi
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tersebut dipengaruhi oleh penilaian individu akan kemampuan

kognitifnya. Fungsi kognitif memungkinkan individu untuk

memprediksi kejadian-kejadian sehari-hari yang akan berakibat pada

masa depan. Asumsi yang timbul pada aspek kognitif ini adalah

semakin efektif kemampuan individu dalam analisis dan dalam

berlatih mengungkapkan ide-ide atau gagasan- gagasan pribadi, maka

akan mendukung individu bertindak dengan tepat untuk mencapai

tujuan yang diharapkan. Individu akan meramalkan kejadian dan

mengembangkan cara untuk mengontrol kejadian yang

mempengaruhi hidupnya. Keahlian ini membutuhkan proses kognitif

yang efektif dari berbagai macam informasi.

b. Proses motivasi

Motivasi individu timbul melalui pemikiran optimis dari dalam dirinya

untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Individu berusaha

memotivasi diri dengan menetapkan keyakinan pada tindakan yang

akan dilakukan, merencanakan tindakan yang akan direalisasikan.

c. Proses afeksi

Afeksi terjadi secara alami dalam diri individu dan berperan dalam

menentukan intensitas pengalaman emosional. Afeksi ditujukan

dengan mengontrol kecemasan dan perasaan depresif yang

menghalangi pola-pola pikir yang benar untuk mencapai tujuan.

Proses afeksi berkaitan dengan kemampuan mengatasi emosi yang

timbul pada diri sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kepercayaan individu terhadap kemampuannya mempengaruhi
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tingkat stres dan depresi yang dialami ketika menghadapi tugas yang

sulit atau bersifat mengancam. Individu yang yakin dirinya mampu

mengontrol ancaman tidak akan membangkitkan pola pikir yang

mengganggu. Individu yang tidak percaya akan kemampuannya yang

dimiliki akan mengalami kecemasan karena tidak mampu mengelola

ancaman tersebut.

d. Proses seleksi

Proses seleksi berkaitan dengan kemampuan individu untuk

menyeleksi tingkah laku dan lingkungan yang tepat, sehingga dapat

mencapai tujuan yang diharapkan. Ketidakmampuan individu dalam

melakukan seleksi tingkah laku membuat individu tidak percaya diri,

bingung, dan mudah menyerah ketika menghadapi masalah atau

situasi sulit. Self-efficacy dapat membentuk hidup individu melalui

pemilihan tipe aktivitas dan lingkungan. Individu akan mampu

melaksanakan aktivitas yang menantang dan memilih situasi yang

diyakini mampu menangani. Individu akan memelihara kompetensi,

minat, hubungan sosialatas pilihan yang ditentukan.

2. Kecerdasan Adversitas

Adversity berasal dari kata adverse yang artinya kondisi tidak

menyenangkan, kemalangan. Jadi dapat diartikan bahwa adversity

adalah kesulitan, masalah dan ketidakberuntungan. Sedangkan quotient

menurut kamus bahasa inggris adalah derajat atau jumlah dari kualitas

spesifik / karakteristik atau dengan kata lain yaitu mengukur kemampuan

seseorang.
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Adversity Quotient (AQ)   merupakan suatu penilaian yang

mengukur bagaimana respon seseorang dalam menghadapi masalah

untuk dapat   diberdayakan menjadi   peluang. AQ dapat   menjadi

indikator seberapa kuatkah seseorang dapat terus bertahan dalam

menghadapi kesulitan dan bagaimanakah cara seseorang merespon

kesulitan, sampai pada akhirnya orang tersebut dapat keluar sebagai

pemenang, mundur di tengah jalan atau bahkan tidak mau menerima

tantangan sedikitpun. AQ dapat juga melihat mental yang dimiliki oleh

seseorang.

Kecerdasan adversitas pertama kali diperkenalkan oleh Paul G Stoltz.

Menurut Stoltz kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional

(EQ), kurang memadai untuk meraih sukses. Masih diperlukan

kemampuan lain berupa motivasi, dorongan dari dalam diri serta sikap

pantang menyerah, yaitu kemampuan siap menghadapi tantangan dan

masalah hidup atau adversity quotient. Artinya meraih sukses dalam

hasil belajar juga tidak hanya bisa dilihat dengan satu kecerdasan

intelektual maupun kecerdasan emosionl, seseorang yang memiliki

kecerdasan intelektual tinggi tidak bisa membuat seseorang sukses.

Begitu juga kecerdasan emosional seorang individu yang mampu

mengendalikan emosi dan dapat mengendalikan situasi belum tentu

sukses dalam hidupnya. Masih diperlukan kemampuan lain untuk

meraih sukses dalam hidup. Stoltz (2000: 7) mengatakan kecerdasan

adversitas dapat membuat seseorang meraih sukses, kecerdasan

adversitas adalah kemampuan yang dimiliki sesorang dalam mengatasi
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berbagai masalah hidup dan kesanggupan seseorang bertahan hidup.

Untuk mengetahui kecerdasan adversitas seseorang dapat dilihat sejauh

mana orang tersebut mampu mengatasi persoalan hidup bagaimanapun

beratnya, dengan tidak putus asa.

Makin buruk iklim atau keadaan, makin sedikit orang yang bertahan

untuk menghadapi tantangan. Makin sulit situasinya makin sedikit orang

yang bersedia atau mampu untuk memecahkannya. Hubungan antara

harapan, ketidakberdayaaan dan kecerdasan adversitas, menunjukan

bahwa kecerdasan adversitas merupakan faktor pengubah yang

menentukan apakah seseorang tetap penuh diharapkan dalam keadaan

sulit. Kemampuan untuk mendaki mengghadapi kesulitan ditentukan

oleh kecerdasan adversitas. Begitupun halnya dengan semangat belajar

siswa, apabila seseorang siswa mampu bertahan dalam keadaan sulit dan

tetap berjuang untuk meraih prestasi belajar yang baik, maka siswa itu

akan memeperoleh hasil yang maksimal dengan kegigihan dan

keuletannya tersebut.

Adversity quotient merupakan suatu kemampuan seseorang untuk

menghadapi kesulitan, hambatan, dan rintangan yang mengubah ketiganya

menjadi sebuah peluang untuk meraih kesuksesan. Adversity quotient

dapat menjadi ukuran seberapa besarkah seseorang dapat bertahan dalam

menghadapi segala kesulitan dan sampai pada akhirnya orang ini dapat

keluar sebagai pemenang.
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Menurut Stoltz (2000: 18-19) menggolongkan tiga tipe kelompok indvidu

yang menjadi tiga bentuk yang menggambarkan petensi kecerdasan

adversitas yang dimiliki, yaitu.

1. Quitters atau orang-orang yang berhenti. Mereka mengabaikan,
menutupi, atau meninggalkan banyak hal yang ditawarkan oleh
kehidupan. Mendaki atau pendakian dalam pengertian yang luas, yaitu
menggerakkan tujuan hidup ke depan, baik pendakian yang berkaitan
dengan mendapatkan pangsa pasar, mendapatkan nilai yang lebih
baik, memperbaiki hubungan dengan relasi kerja, menjadi lebih mahir
dalam segala hal yang sedang dikerjakan, menyelesaikan satu tahap
pendidikan, membesarkan anak menjadi seseorang yang berhasil,
mendekatkan diri kepada tuhan, atau memberikan kontribusi yang
berarti selama masih hidup.

2. Camper atau orang-orang yang berkemah. Mereka pergi tidak
seberapa jauh, lalu berkata, “ Sejauh ini sajalah saya mampu mendaki
(atau ingin mendaki)”. Karena bosan, mereka mengakhiri
pendakiannya dan mencari tempat datar dan nyaman sebagai tempat
bersembunyi dari situasi yang tidak bersahabat. Mereka memilih
untuk menghabiskan sisa-sisa hidup mereka dengan duduk di situ.
Berbeda dengan Quitter, Camper sekurang-kurangnya telah
melakukan pendakian mencapai tingkat tertentu. Untuk mencapai
tingkat pada tempat perkemahan tersebut mungkin mereka telah
mengorbankan banyak hal dalam pendakian yang tidak selesai itu
dianggap sebagai kesuksesan. Ini merupakan pandangan keliru yang
sudah lazim bagi mereka yang menggnggap kesuksesan sebagai
pandangan keliru yang sudah lazim bagi mereka yang menganggap
kesuksesan sebagai tujuan yang harus dicapai, jika dibandingkan
dengan perjalannya.

3. Climber atau pendaki yaitu orang-orang yang seumur hidupnya
membangkitkan dirinya pada pendakian tanpa menghiraukan latar
belakang, keuntungan atau kerugian, nasib buruk atau nasib baik.
Climber adalah pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan-
kemungkinan, dan tidak pernah membiarkan umur, jenis kelamin, ras,
cacat fisik atau mental atau hambatan lainya menghalangi
pendakiannya.
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Gambar 1. Hierarki Kebutuhan Maslow

Hal ini dapat diilustrasikan sebagai gambar berikut. Kecerdasan adversitas

menurut Stoltz dalam Bahtiar Royani (2010: 23) memiliki tiga bentuk,

yaitu.

Pertama, Adversity Quotient (AQ) adalah suatu kerangka kerja konseptual
yang baru untuk memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan
Adversity Quotient (AQ) berlandasakan pada riset yang berbobot dan
penting, yang menawarkan suatu gabungan pengetahuan yang praktis dan
baru, yang merumuskan kembali apa yang diperlukan untuk mencapai
kesuksesan.

Kedua, Adversity Quotient (AQ) adalah suatu ukuran untuk mengetahui
respons seseorang terhadap kesulitan. Selama ini, pola-pola bawah sadar
ini sebetulnya sudah dimiliki setiap orang. Sekarang untuk pertama
kalinya, pola-pola tersebut dapat diukur, dipahami, dan diubah.

Ketiga, Adversity Quotient (AQ) adalah serangkaian peralatan yang
memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki respons seseorang terhadap
kesulitan, yang akan berakibat memperbaiki efektivitas pribadi dan
professional seseorang secara keseluruhan. Gabungan ketiga unsur ini,
yaitu pengetahuan baru, tolok ukur, dan peralatan yang praktis, merupakan
sebuah paket yang lengkap untuk memahami hidup (Stoltz dalam Bahtiar
2010: 24).

kebutuhan
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Menurut Stoltz (2000: 140) kecerdasan adversitas terdiri dari empat

dimensi yang biasa disingkat dengan CO2RE, keempat dimensi itu adalah.

a. Control (C) atau kendali. Dimensi ini bertujuan untuk mengatahui
seberapa besar control yang dirasakan oleh individu terhadap suatu
peristiwa yang sulit. Dimensi ini mempertanyakan seberapa besar
kendali yang dirasakan individu terhadap situasi yang sulit.

b. Origin dan Ownership (O2) asal usul dan pengakuan, dimensi kedua
dalam kecerdasan adversitas ini mempertanyakan dua hal yaitu siapa
dan apa yang menjadi asal usul kesulitan dan sampai sejauh manakah
seseorang mengakui akibat kesulitan dan sampai sejauh manakah
seseorang mengakui akibat kesulitan tersebut. Origin, mempertanyakan
siapa atau apa yang menimbulkan kesulitan. Ownership, dimensi ini
mempertanyakan sejauh mana individu bersedia mengakui akibat-
akibat yang ditimbulkan dari situasi yang sulit

c. Reach (R) atau jangkauan, dimensi ini mempertanyakan sejauh
manakah kesulitan akan menjangkau bagian-bagian lain dari pada
kehidupan seseorang.

d. Endurance (E) atau daya tahan, dimensi ini mempertanyakan dua hal
yang berkaitan, berapa lamakah kesulitan akan berlangsung, dan berapa
lamakah penyebab kesulitan itu akan berlangsung.

Stoltz (2000) mengatakan untuk mengukur seberapa besar ukuran Adversity

Quotient (AQ), maka dapat dihitung lewat uji APR (Adversity Response

Profile). Terdapat sejumlah pertanyaan yang kemudian dikelompokkan

kedalam unsur Control, Origin and Ownership, Reach dan Endurance, atau

dengan akronim CO2RE. Dari situ barulah kemudian akan didapat skor

Adversity Quotient (AQ) kita, dimana bila skor (0-59) adalah Adversity

Quotient (AQ) rendah, (95-134) adalah Adversity Quotient (AQ) sedang,

(166-200) adalah Adversity Quotient (AQ) tinggi. Skor (60-94) adalah

kisaran untuk peralihan dari Adversity Quotient (AQ) rendah ke sedang dan

kisaran (135-165) adalah peralihan dari Adversity Quotient (AQ) sedang ke

Adversity Quotient (AQ) tinggi (Stoltz, 2000: 138).
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AQ AQ AQ
rendah sedang tinggi
0-59 95-134 166-200

Gambar 2. Distribusi Normal Skor Adversity Quotient Berdasarkan
Basis

Keterangan:

1. 166-200 apabila keseluruhan Adversity Quotient (AQ) anda
berada dalam kisaran ini, anda mungkin mempunyai
kemampuan untuk menghadapi kesulitan yang berat dan terus
maju ke atas dalam hidup anda.

2. 135-165 apabila Adversity Quotient (AQ) anda dalam kisaran
ini, mungkin sudah cukup bertahan menembus tantangan-
tantangan dan memanfaatkan sebagian besar potensi yang
berkembang setiap harinya.

3. 95-134 Biasanya anda lumayan baik dalam menempuh liku-
liku hidup sepanjang segala sesuatunya berjalan relatif lancar.

4. 60-94 anda cenderung kurang memanfaatkan potensi yang
anda miliki.

5. 59 ke bawah apabila AQ anda dalam kisaran ini kemungkinan
anda mengalami penderitaan yang tidak perlu dalam sejumlah
hal (Stoltz, 2000).

3. Motivasi Belajar

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi.

Peranan motivasi dalam belajar pada hakikat nya orang ingin mencapai

tujuan yang memenuhi kebutuhan nyauntuk mencapai hasil atau tujuan

tertentu. Jika siswa mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar makaia

akan berusaha untuk belajar dengan sebaik-baiknya, jadi bila seseorang

siswa ingin mencapai hasil belajar yang baik selain mempunyai

kemampuan akal juga harus mempunyai motivasi belajar.
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Menurut B.Uno (2011: 23) hakikat motivasi belajar adalah dorongan

internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa

indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai peranan

besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Hal tersebut senada

dengan pendapat Sardiman (2005: 73) motivasi berasal dari kata

“motive”atau “motion” yang berasal dari bahasa Inggris yang dapat

diartikan sebagai daya penggerak dalam diri seseorang untuk

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.

Menurut Mc. Donald dalam Djamarah (2008: 148) yang mengatakan

bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi didalam pribadi

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi

untuk mencapai tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang itu dapat

berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Oleh karena

seseorang mempunyai tujuan dalam aktivitasnya, maka seseorang

mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala

upaya yang dapat ia lakukan.

Menurut Dalyono (2009: 57) motivasi adalah daya penggerak atau

dorongan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Sedangkan menurut

Sumiati (2007: 236) mengatakan bahwa motivasi adalah dorongan

yang muncul dari dalam diri sendiri untuk bertingkah laku. Dorongan

itu pada umumnya diarahkan untuk mencapai sesuatu tujuan. Sehingga

motivasi dapat memberikan semangat yang luar biasa terhadap
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seseorang untuk berprilaku dan dapat memberikan arah dalam belajar.

Motivasi ini pada dasarnya merupakan keinginan yang ingin dipenuhi,

maka ia akan timbul jika ada rangsangan, baik karena adanya

kebutuhan maupun minat terhadap sesuatu. Hamalik (2004: 162:163)

membagi motivasi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi intrinsik.
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang sebenarnya yang timbul dalam
diri siswa sendiri dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional,
seperti keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu.

2. Motivasi ekstrinsik.
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-
faktor dari luar situasi belajar, seperti penghargaan, persaingan dan
hukuman

Berdasarkan pendapat Hamalik di atas, motivasi belajar adalah kondisi

psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan

belajar sungguh-sungguh, yang pada waktunya akan terbentuk cara

belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi dan dapat menyeleksi

kegiatan- kegiatannya. Selain itu, dalam proses belajar mengajar di

sekolah guru juga berperan penting dalam memotivasi siswa belajar

seperti dikemukakan oleh Slameto (2003: 99) yaitu membangkitkan

dorongan kepada siswa untuk belajar, menjelaskan secara konkret

kepada siswa dapat merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik

dikemudian hari.

Menurut pendapat Hamalik (2004: 159) “Belajar yang efektif bila

didasari oleh dorongan yang murni dan bersumber dari dalam dirinya

sendiri. Peranan motivasi sangat besar terutama untuk mendorong

kegiatan belajar, serta untuk mencapai tujuan belajar siswa”.
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Proses belajar dalam pelaksanaannya sangat memerlukan motivasi,

sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak

akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Hal ini sesuai dengan

pendapat Sadirman, (2005: 75) motivasi belajar adalah keseluruhan

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar,

yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang

dikehendaki oleh subyek belajar itu tercapai.

Adapun ciri-ciri motivasi yang ada pada diri seseorang adalah

sebagai berikut:

1. Tekun menghadapi tugas.
2. Ulet menghadapi kesulitan.
3. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah.
4. Lebih senang bekerja mandiri.
5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin.
6. Dapat mempertahankan pendapatnya.
7. Tidak mudah melepas hal yang diyakininya itu.
8. Senang mencari dan memecahkan soal-soal (Sadirman, 2004: 83).

Lebih lanjut Hamalik, (2004: 161) mengemukakan tentang fungsi

motivasi sebagai berikut:

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa
motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar

2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan
perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan.

3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Besar kecil nya motivasi akan
menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan

Fungsi motivasi dalam belajar sebagai berikut:

1. Mendorong manusia untuk belajar, jadi sebagi penggerak atau
motor yang melepas energi.

2. Menentukan arah perbuatan, kearah tujuan yang hendak dicapai.
3. Menyeleksi perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang disertai

guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan- perbuatan yang
tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut (Sadirman,2004: 84-85).
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Cara menumbuhkan motivasi belajar menurut Thursan Hakim(2005: 30)
antara lain:

1. Memahami manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari
setiap pelajaran atau kuliah.

2. Memilih bidang studi yang paling disenangi dan paling
sesuai minat.

3. Memiliki jurusan bidang studi yang sesuai dengan bakat
dan   pengetahuan.

4. Memiliki bidang studi yang menunjang masa depan.

Motivasi akan memberikan semangat, keinginan yang kuat dan

perasaan senang, seperti yang diungkapkan Slameto (2003: 57)

seseorang yang belajar dengan motivasi yang kuat, akan melaksanakan

semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah,

dan semangat. Sebaliknya belajar dengan motivasi yang lemah, akan

malas dan tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan

dengan pelajaran. Proses belajar mengajar dituntut kreatifitas dan

imajinasi guru untuk berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencari

cara-cara yang relevan dan sesuai guna membangkitkan dan

memelihara motivasi belajar siswa. Slameto (2003: 11-12)

mengungkapkan beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi adalah

melalui “mengajar yang bervariasi, mengadakan pengulangan

informasi, memberikan stimulus baru misalnya memberikan

pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, memberikan kesempatan

pesertadidik untuk menyalurkan keinginan belajarnya, menggunakan

media dan alat bantu yang menarik perhatian peserta didik seperti

gambar,foto, diagram dan sebagainya.
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Mengenai prinsip-prinsip motivasi belajar, Kenneth H. Hoover (dalam

Hamalik 2004: 114) menggolongkan prinsip-prinsip motivasi sebagai

berikut:

a. Pujian lebih efektif dari pada hukuman
b. Para siswa mempunyai kebutuhan psikologis yang perlu mendapat

kepuasan
c. Motivasi yang bersumber dari dalam diri individu lebih efektif

daripada motivasi berasal dari luar
d. Pemahaman yang jelas terdapat tujuan-tujuan akan merangsang

motivasi belajar
e. Motivasi yang kuat erat hubungannya dengan kreatifitas.

Ada beberapa bentuk dan cara yang dilakukan oleh guru untuk

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah,

cara - cara itu sebagai berikut:

1. Memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai
kegiatan, sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai
ulangan atau nilai- nilai yang adap pada rapor. Angka-angka yang
baik bagi parasiswa merupakan motivasi yang sangat kuat.

2. Hadiah. Hadiah dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak
selalu karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan
menarik perhatian bagi seseorang yang tidak senang dan tidak
berbakat dalam pekerjaan tersebut.

3. Saingan atau competitor. Saingan atau kompetitor dapat dijadikan
sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan,
baik persaingan individual maupun persaingan kelompok dapat
meningkatkan prestasi belajar.

4. Ego-involvement. Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar
merasakan pentingny atugas dan menerima sebagai tantangan
sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan hargadiri adalah
sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting

5. Memberi ulangan. Parasiswa akan giat belajar kalau mengetahui
akan ada ulangan. Memberi ulangan seperti juga merupakan sarana
motivasi.

6. Mengetahui hasil dengan mengetahui hasil pekerjaan apalagi kalau
terjadi kemajuan akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar.
Semakin mengetahui grafik hasil belajar semakin meningkat maka
ada motivasi dalam diri siswa untuk terus belajar, dengan suatu
harapan hasilnya terus meningkat.

7. Pujian. Pujian ini merupakan suatu bentuk reinforcement yang
positif dan motivasi yang baik. Dengan pujian yang tepat akan
mempertinggi gairah belajar .
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8. Hukuman. Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi
kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi.
Oleh karena itu guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian
hukuman.

9. Hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur
kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hasrat untuk belajar
berarti pada diri anak didik memang ada motivasi untuk belajar
sehingga hasilnya akan baik.

10. Motivasi sangat erat hubungannya dengan minat. Motivasi muncul
karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepat kalau
minat merupakan alat motivasi yang pokok.

11. Tujuan yang diakui. Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik
oleh siswa, merupakan alat motivasi yang sangat penting.
(Sadirman, 2004: 87).

Berdasarkan pendapat tersebut, motivasi belajar merupakan dasar

penggerak atau pendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai

tujuan yang diinginkan. Yang telah diuraikan di atas, selain perlu

diterapkan oleh siswa, perlu juga dikembangkan lebih jauh agar motivasi

siswa tersebut semakin lama semakin kuat, mantap, dan stabil.

Setiap siswa biasanya mempunyai hambatan dan kesulitan masing-

masing dalam proses belajar. Selama siswa memiliki kemauan atau

motivasi belajar yang kuat dan mantap, selama itu pula segala hambatan

dan kesulitan dalam proses belajar dapat diatasi atau setidak nya dapat

dicegah agar tidak menibulkan hal-hal yang sangat merugikan siswa yang

bersangkutan. Sesungguhnya kemauanatau motivasi itu merupakan motor

penggerak pertama dan utama dalam proses belajar.

Menurut Mc. Donald dalam Djamarah (2008: 148) yang mengatakan

bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi didalam pribadi

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi

untuk mencapai tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang itu dapat



27

berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Seseorang akan

mempunyai tujuan dalam aktivitasnya, apabila mempunyai motivasi

yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat ia

lakukan.

Menurut Dalyono (2009: 57) motivasi adalah daya penggerak atau

dorongan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Sedangkan menurut

Sumiati (2007: 236) mengatakan bahwa motivasi adalah dorongan yang

muncul dari dalam diri sendiri untuk bertingkah laku. Dorongan itu pada

umumnya diarahkan untuk mencapai sesuatu tujuan. Sehingga motivasi

dapat memberikan semangat yang luar biasa terhadap seseorang untuk

berprilaku dan dapat memberikan arah dalam belajar. Motivasi ini pada

dasarnya merupakan keinginan yang ingin dipenuhi, maka ia akan timbul

jika ada rangsangan, baik karena adanya kebutuhan maupun minat

terhadap sesuatu.

4. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi

siswa dan dari sisi guru. Dipandang dari sisi siswa, hasil belajar

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik dibandingkan

pada saat sebelum belajar. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar

merupakan saat terselesaikan bahan pelajaran. Hasil belajar merupakan

suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terutama berkat evaluasi

guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampang

pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dn siswa.
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Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 3), Hasil belajar merupakan tujuan
akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar
dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis
mengarah kepada perubahan positif yang kemudian disebut proses belajar.
Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu belajar siswa. Hasil
belajar siswa di kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas.
Semua hasil belajar tersebut merupakan hasil dari suatu interaksi tindak
belajar dan tindak mengajar. Diperhatikan dari sisi guru, tindak mengajar
diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa,
hasil belajar merupakan puncak proses belajar.

Berdasarkan pengertian tentang hasil belajar tersebut, dapat disimpulkan

bahwa hasil belajar tidak hanya berupa yang dapat di ukur secara

kuantitatif saja melainkan juga secara kualitatif terkait dengan perubahan

dan pembentukan tingkah laku seseorang. Untuk menyatakan bahwa suatu

proses belajar dapat dikatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan

dari pendidikan yang sudah menjadi komitmen nasional antara lain

terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Indikator bahwa suatu proses belajar mengajar itu dianggap berhasil

adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok.

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan khusus telah dicapai oleh siswa,

baik secara individual maupun kelompok.

Namun demikian, menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain

(2002: 120) indikator yang banyak dipakai sebagai tolak ukur

keberhasilan adalah daya serap. Menurut Slameto (2010: 53), faktor yang

mempengaruhi hasil belajar yaitu.

1. Faktor intern meliputi:
a. Faktor jasmaniah

1. Faktor kesehatan
2. Faktor cacat tubuh
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3. Faktor psikologis
1. Intelegensi
2. Perhatian
3. Minat
4. Bakat
5. Motif
6. Kematangan
7. Kesiapan

4. Faktor kelelahan
2. Faktor ekstern meliputi:

a. Faktor
keluarga

1. Cara orang tua mendidik
2. Relasi antar keluarga
3. Suasana rumah
4. Keadaan ekonomi keluarga
5. Pengertian orangtua
6. Latar belakang kebudayaan

b. Faktor sekolah
1. Metode mengajar
2. Kurikulum
3. Relasi guru dengan siswa
4. Relasi siswa dengan siswa
5. Disiplin sekolah
6. Alat pengajaran
7. Waktu sekolah
8. Standar pelajaran diatas ukuran
9. Keadaan gedung
10. Metode belajar
11. Tugas rumah

c. Faktor masyarakat
1. Kegiatan siswa dalam masyarakat
2. Teman bergaul
3. Bentuk kehidupan masyarakat

Sehubungan dengan itu, Gagne (dalam Sudjana, 2010: 22) mengembangkan

kemampuan hasil belajar menjadi lima macam antara lain:

1. Hasil belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari
system lingsikolastik.

2. Strategi kognitif yaitu mengatur cara belajar dan berfikir seseorang
dalam arti seluas-luasnya termasuk kemampuan memecahkan
masalah. sikap dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas
emosional dimiliki seseorang sebagaimana disimpulkan dari
kecenderungan bertingkah laku terhadap orang dan kejadian

3. Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta
4. Keterampilan motorik yaitu kecakapan untuk lingkungan.
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa salah satu fungsi

hasil belajar siswa diantaranya ialah siswa dapat mencapai prestasi yang

maksimal sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, serta siswa dapat

mengatasi berbagai macam kesulitan belajar yang mereka alami. Dengan

demikian bahwa hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan

pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang, serta akan tersimpan

dalam jangka waktu lama karena hasil belajar dapat membentuk pribadi

individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan pokok masalah ini dan

sudah pernah dilaksanakan adalah sebagai beikut :

Tabel 3. Penelitian yang Relevan
No Nama Judul Skripsi Hasil
1 Muhammad

Samsul
Huda
(2015)

Pengaruh penggunaan
model pembelajaran
problem based
intruction terhadap
self-efficacy dan hasil
belajar (Kuasi
Eksperimental pada
Siswa Kelas VII
Semester Genap SMP
Negeri 2 Seputih
Mataram Tahun
Pelajaran 2014/2015
Materi Pokok Peranan
Manusia Dalam
Pengelolaan
Lingkungan)

Ada pengaruh penggunaan
model pembelajaran Problem
Based Instruction terhadap
self-efficacy dan hasil belajar
ada materi pokok peranan
manusia dalam pengelolaan
lingkungan di SMP Negeri 2
Seputih Mataram.
Berdasakan hasil hitung
menunjukan koefisien r
hitung antara variabel X1
(model pembelajaran
problem based intruction)
dengan variabel Y1 (hasil
belajar) dan Y2 mencapai
0,578 dan r table sebesar
0,193, atau r hitung > r tabel
0,578> 0,193 hal ini
menunjukkan adanya
hubungan yang positif antara
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model pembelajaran problem
based intruction dengan
prestasi belajar.

2 Royani
bahtiar
(2010)

Hubungan antara
Kecerdasan
Adversitas dan Sikap
Siswa Terhadap Mata
Pelajaran Ekonomi
dengan Prestasi
Belajar Ekonomi
Siswa Kelas X SMA
Negeri 15 Bandar
Lampung

Terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antara
kecerdasan adversitas dengan
prestasi belajar ekonomi
siswa kelas X SMA Negeri
15 Bandar Lampung tahun
pelajaran 2009/2010
Berdasakan hasil hitung
menunjukan koefisien r
hitung antara variabel X1
(Kecerdasan Adversitas)
dengan variabel Y (Prestasi
Belajar) mencapai 0,549 dan
r table sebesar 0,193, atau r
hitung > r tabel 0,549 > 0,193
hal ini menunjukkan adanya
hubungan yang positif antara
kecerdasan adversitas dengan
prestasi belajar, artinya
semakin tinggi kecerdasan
adversitas siswa maka akan
semakin tinggi prestasi
belajar siswa dalam mata
pelajaran ekonomi.

3 Agus
Mulyanto
(2011)

Pengaruh Disiplin
Belajar dan Motivasi
Belajar Belajar
Terhadap Hasil
Belajar Ekonomi
Siswa Kelas XIIPS
Semester Genap SMA
Negeri 1
Kalirejo Tahun
Pelajaran
2009/2010.

Ada pengaruh motivasi belajar
terhadap hasil belajar ekonomi
siswa kelas XI IPS semester
genap SMA Negeri 1 Kalirejo
tahun pelajaran 2009/2010
yang dibuktikan dari hasil
perhitungan uji t yang
menunjukkan t hitung> t tabel
yaitu 4,429 >1,989 dan
koefisien determinasi (r²)
sebesar 0,191.

C. Kerangka Pikir

Hasil belajar merupakan pencerminan dari hasil proses belajar mengajar di

sekolah. Setiap sekolah selalu menginginkan para siswanya untuk

mendapatkan nilai yang baik. dengan adanya nilai yang baik inilah suatu

Tabel Lanjutan
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sekolah dapat diukur mutu pendidikannya. Hasil belajar yang dicapai siswa

beraneka ragam ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Setiap siswa melakukan

kegiatan belajar secara aktif mempunyai kesempatan untuk memperoleh hasil

belajar yang baik.

Salah satu faktor intern yang dapat mempengaruhi hasil belajar ialah efikasi

diri. Efikasi diri  ini diduga turut menentukan tinggi rendahnya hasil belajar

siswa, karena semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki maka kepercayaan

pada kemampuan yang dapat dilakukan oleh diri  siswa sendiri   dalam

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan akademik pada berbagai

tingkat kesulitan dan kondisi akan tinggi, sehingga siswa tidak merasa

tergantung pada bantuan orang lain, dan selalu optimis bahwa dirinya mampu

untuk meraih prestasi yang tinggi dalam proses pembelajarannya. Maka dari

itu, efikasi diri juga penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi hasil belajar ialah kecerdasan

adversitas. Kecerdasan adversitas yang ada pada diri siswa ini turut

menentukan tinggi rendahnya hasil belajarnya, karena semakin tinggi

kecerdasan adversitas yang dimiliki maka kemampuan untuk mengubah

tantangan menjadi peluang dan rasa tak kenal putus asa dalam belajar

mendukung kegiatan pembelajaran semakin tinggi, selain itu kemampuan

untuk dapat memecahakan masalah dengan baik akan turut membantu

kelancaran dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, kecerdasan adversitas

penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
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Motivasi belajar juga sangat penting dalam menentukan hasil belajar siswa.

Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dapat dilihat dari kebiasaan

bertingkah laku seperti tekun dalam mengerjakan tugas, ulet mengerjakan soal-

soal, lebih senang bekerja mandiri, dapat mempertahankan pendapatnya

dengan alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mudah

melepaskan hal-halyang diyakininya. Hasil belajar akan lebih baik jika hal-hal

tersebut dimiliki siswa. Diharapkan motivasi belajar akan berpengaruh

langsung terhadap hasil belajar siswa. Jika siswa memiliki motivasi yang tinggi

maka cenderung menghasilkan hasil belajar yang tinggi. Sebaliknya jika siswa

memiliki motivasi yang rendah maka akan menghasilkan hasil belajar yang

rendah.

Berdasarkan uraian di atas, maka keterikatan antara efikasi diri (X1),

kecerdasan adversitas (X2), motivasi belajar (X3), dengan hasil belajar (Y),

dapat dirumuskan dalam kerangka pikir yang digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3. Paradigma Penelitian Pengaruh Efikasi Diri (X1),
Kecerdasan Adversitas(X2) dan Motivasi Belajar Siswa (X3)
terhadap Hasil Belajar Ekonomi

Motivasi belajar
(X )

Hasil Belajar
(Y)

Kecerdasan
Adversitas (X2)

Efikasi Diri (X1)
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D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1. Ada pengaruh efikasi diri siswa terhadap hasil belajar ekonomi siswa

kelas XI SMA YP UNILA Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

2. Ada pengaruh kecerdasan adversitas siswa terhadap hasil belajar ekonomi

siswa kelas XI SMA YP UNILA Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016.

3. Ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar ekonomi

siswa kelas XI SMA YP UNILA Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016.

4. Ada pengaruh efikasi diri, kecerdasan adversitas, motivasi belajar siswa

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI SMA YP  UNILA Bandar

Lampung tahun pelajaran 2015/2016.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 
 

Penggunaan metode penelitian dalam suatu penelitian sangatlah penting. 

Penggunaan metode ini untuk menentukan data penelitian, menguji 

kebenaran, menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan, serta 

mengkaji kebenaran suatu pengetahuan sehingga memperoleh hasil yang 

diharapkan. Metode penelitian adalah metode kerja yang dilakukan dalam 

penelitian termasuk alat-alat yang digunakan untuk mengukur dan 

mengumpulkan data dilapangan pada saat melakukan penelitian. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

verifikatif dengan pendekatan expost facto dan survey. Metode deskriptif 

dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 

atau melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2009: 6). Tujuan penelitian ini 

merupakan verifikatif yaitu untuk menentukan tingkat pengaruh variabel-

variabel dalam suatu kondisi. 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada 

ditempat penelitian sehingga menggunakan pendekatan ex post facto dan 
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survey. Menurut Sugiyono (2011: 7) Ex Post Facto adalah suatu penelitian 

yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian 

merunut kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kegiatan tersebut. Sedangkan metode survey yaitu 

pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu 

yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, 

wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2011: 12). 

 

 

  

B. Populasi dan Sampel 

 

Bagian ini akan mengemukakan secara lebih rinci tentang populasi dan 

sampel dalam penelitian ini. Pada pembahasan sampel akan dibagi tentang 

teknik penentuan besarnya sampel dan teknik pengambilan sampel tersebut.  

1. Populasi  

 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 297). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA YP UNILA Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 4 kelas dengan jumlah siswa 

keseluruhan 154 orang. 
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Tabel 4. Jumlah Siswa Kelas XI IPS SMA YP UNILA Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

No  Kelas Jumlah siswa yang 

menjadi sampel  

Laki-laki Perempuan  

1 

2 

3 

4 

XI IPS 1 

XI IPS 2 

XI IPS 3 

XI IPS 4 

40 

37 

38 

39 

19 

22 

19 

19 

21 

15 

19 

20 

  154 79 75 

Sumber: Absensi Siswa Kelas XI IPS SMA YP UNILA Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

 

2. Sampel 

 

Dalam penelitian sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 81). Sedangkan menurut 

Basrowidan Kasinu (2007: 260) sampel adalah sebagian populasi yang 

dipilih dengan teknik tertentu untuk mewakili. Untuk menentukan 

besarnya sampel dari populasi digunakan rumus Cochran yang didasarkan 

pada jenis kelamin  populasi yaitu  

𝑛 =  

𝑡2.𝑝.𝑞

𝑑2

1 +  
1

𝑁
 (

𝑡2.𝑝.𝑞

𝑑2 − 1)
 

Keterangan: 

 

n  = Jumlah sampel minimal 

 

N = Ukuran populasi 

 
T  = Tingkat kepercayaan (digunakan 0,95 sehingga nilai t = 1,96) 

 
d  = Taraf kekeliruan (digunakan 0,05) 

 

p  = Proporsi dari karakteristik tertentu (golongan) 

 
q  = 1 – p 
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1  = Bilangan konstan (Sudarmanto, 2011). 

 

Berdasarkan rumus di atas besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 

p = 
79

154
 = 0,5129; (proporsi untuk siswa laki-laki) 

q = 1−0,5129 = 0,487; (proposrsi untuk siswa perempuan) 

𝑡2. 𝑝. 𝑞 = 1,962 × 0,5129 × 0,487 =0,9595 

𝑑2 = 0,052 = 0,0025 

𝑛 =

0,9595

0,0025

1 +
1

154
(

0,9595

0,0025
− 1)

 

𝑛 =  
383,8

1+2,4499 
=  

383,8

3,5599
= 107,81 dibulatkan menjadi 108  

Jadi, besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 108  siswa. Dengan 

menggunakan rumus Cochran ini maka dalam menentukan besarnya 

sampel mempertimbangkan atau memasukkan karakter yang terdapat pada 

populasi sehingga diharapkan penentuan besarnya sampel tersebut akan 

dapat mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 
 

Teknik pengambilan sampel adalah probability sample dengan 

menggunakan simple random sampling. Teknik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang 

dipilih untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2010: 82). Untuk menentukan 

besarnya sampel pada setiap kelas dilakukan dengan alokasi proporsional 

agar sampel yang diambil lebih proporsional (Nazir dalam Meita, 2009: 

44) hal ini dilakukan dengan cara : 
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Jumlah sampel tiap kelas =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 

Tabel 5. Perhitungan Jumlah Sampel Untuk Masing- Masing Kelas 

Kelas Perhitungan Pembulatan Presentase% 

 
 

XI IPS 1 

 

 

XI IPS 2 

 

 

XI IPS 3 

 

 

 

XI IPS 4 

108

154
× 40 = 28,05 

 

108

154
× 37 = 25,94 

 

108

154
× 38 = 26,64 

 

108

154
× 39 = 27,35 

 

28 

 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

27 

 

25,9% 

 

 

24,1% 

 

 

 

25% 

 

 

25% 

Jumlah 108         100 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015 

 

Penentuan siswa yang akan dijadikan sampel untuk setiap kelas 

dilakukan dengan undian yang merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan dalam menarik sampel dengan menggunakan Proposional 

random sampling (Nazir dalam Meita, 2009: 44) 

 

4. Variabel Penelitian 
 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 38).  

 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas (Independent Variable). 

 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah efikasi diri (X1), 

kecerdasan adveritas (X2) dan motivasi belajar  (X3). 
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2. Variabel terikat (Dependent variabel) 

 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi (Y). 

 

 

 

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
 

Definisi konseptual variabel adalah penarikan batasan yang menjelaskan 

suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas (Imam Chourmain, 2008: 36). 

 

1. Definisi Konseptual Variabel 
 

a. Hasil belajar 

 

Menurut Gagne (dalam Sumarmo, 2011: 31) hasil belajar merupakan 

kemampuan internal (kapabilitas) yang meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang telah menjadi milik pribadi seseorang 

dan memungkinkan seseorang melakukan sesuatu. 

 

b. Efikasi diri  

Efikasi diri (self eficacy) merupakan salah satu model pembelajaran 

yang dikembangkan oleh Albert  Bandura dari teori kognitif sosial.  

Bandura (1997) mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan 

seseorang terhadap kemampuannya untuk mengorganisasikan 

tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. 

 

c. Kecerdasan Adversitas 

Kecerdasan adversitas adalah kemampuan seseorang dalam 

menghadapi kesulitan, mengubah kesulitan tersebut menjadi peluang 

untuk meraih kesuksesan.  
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Menurut Stoltz (2000: 18-19) mengatakn tingkat kecerdasan 

adversitas dibagi kedalam tiga kelompok yaitu rendah (quitter) bagi 

individu yang memiliki kecerdasan adversitas rendah, sedang 

(camper) bagi individu yang memiliki kecerdasan adversitas sedang, 

camper memiliki sifat mudah merasa puas, dan tidak mau keluar dari 

zona nyaman dan tidak mau mengambil resiko besar, dan tinggi 

(climber) bagi individu yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi 

yang memiliki sifat pantang menyerah, tidak mudah putus asa, tidak 

pernah merasa puas, selalu ingin mencoba, rasa ingin tahu yang 

tinggi dan menyukai tantangan.   

 

d. Motivasi Belajar 

Menurut Mc. Donald dalam Djamarah (2008: 148) yang 

mengatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi didalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif 

(perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan energi 

dalam diri seseorang itu dapat berbentuk suatu aktivitas nyata 

berupa kegiatan fisik.  

 

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukan di atas menggambarkan 

definisi operasianal variabel tentang variabel-variabel, indikator-

indikator, dan sub indikator yang digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian ini 
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Tabel 6. Indikator Masing-masing Variabel, Indikator, Sub   

Indikator dan Skala 

No Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

1 Efikasi Diri 

(X1) 

1.Keyakinan 

Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Afeksi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Seleksi 

1.Melakukan tugas 

yang diberikan 

 

2.Mampu 

menghadapi 

kendala dengan 

baik 

 

3.Memiliki 

keyakinan untuk 

mencapai hasil 

yang diharapkan 

 

1.Mampu 

mengatasi 

perasaan emosi 

dari diri sendiri 

 

2.Dapat 

mengontrol 

kecemasan yang 

menghalangi 

dalam pikiran 

untuk mencapai 

tujuan 

 

1.Mampu 

mempertimbang

kan secara 

matang dalam 

memilih prilaku 

serta lingkungan  

 

2.Kesadaran 

mengendalikan 

aktivitas yang 

menantang 

 

3.Menghindari 

sitausi yang 

diyakini 

melebihi 

kemampuan 

yang dimiliki 

Semantic 

defferensial 
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2 Kecerdasan 

Adversitas 

1.Kendali Diri  

 

 

 

 

 

 

2.Asal usul dan 

pengaruh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Jangkauan 

 

 

 

 

 

 

4.Daya Tahan 

1.Mampu 

mengkondisikan 

diri dari situasi 

yang sulit 

 

2.Keberanian 

menantang 

kehidupan 

 

3.Ketegaran dalam 

menghadapi 

kesulitan 

 

1.Mengakui 

kesalahan diri 

sendiri 

 

2.Mencari sebab 

permasalahan 

 

3.Menyadari 

kesulitan yang 

dihadapi 

 

1.Mengetahui 

pengaruh  

 

2.Membatasi 

jangkauan 

permasalahan 

 

1.Penguatan diri 

terhadap masalah 

 

2.Tanggapan 

terhadap masalah 

 

3.Kemampuan 

memprediksi 

terhadap masalah 

 

 

Semantic 

defferensial 

3 Motivasi 

Belajar 

1.Motivasi 

internal 

 

1.Adanya hasrat        

dan keinginan 

berhasil. 

 

2.Adanya dorongan 

dan kebutuhan 

Semantic 

defferensial 
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2.Motivasi 

Eksternal 

dalam belajar 

 

3.Adanya harapan 

dan cita-cita masa 

depan 

 

1.Adanya 

penghargaan dalam 

belajar . 

 

2.Adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar 

 

3.Adanya 

lingkungan belajar 

yang kondusif. 

 

4 Hasil belajar 

(y) 

Hasil ujian 

semester genap 

mata pelajaran 

Ekonomi 

  Besarnya nilai 

yang diperoleh dari 

hasil ulangan 

harian pada 

semester ganjil 

mata pelajaran 

ekonomi 

Interval  

 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi 
 

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu 

dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu 

yang diamati. Teknik ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010: 310). Teknik ini 

digunakan untuk memperoleh data mengenai siswa kelas XI SMA YP 

UNILA Bandar Lampung. 
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2. Angket / Kuisioner 

 
  Angket merupakan suatu alat pengumpul data yang berupa 

serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subyek untuk 

mendapatkan jawaban secara tertulis juga. Menurut Suharsimi 

(2006: 151) angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Angket 

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai efikasi diri, 

kecerdasan adversitas dan motivasi belajar serta hasil belajar 

Ekonomi kelas XI SMA YP UNILA Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2015/2016. 

 

3. Dokumentasi 
 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan datayang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, 

sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Menurut Suharsimi (2006: 

158) di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data terkait dengan jumlah  siswa dan hasil belajar Ekonomi kelas XI 

SMA YP UNILA Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016. 
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4. Wawancara  (Interview) 
 

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari 

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang 

pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab 

oleh orang yang diwawancarai. Menurut Sugiyono (2010: 317) 

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

 

 

 
F. Uji Persyaratan Instrumen  

 

Alat ukur atau instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

mendapatkan data penelitian. Sedangkan pengumpulan data yang baik 

akan dapat dipergunakan untuk pengumpulan data yang obyektif dan 

mampu menguji hipotesis penelitian. Ada dua syarat pokok untuk dapat 

dikatakan sebagai alat pengumpulan data yang baik, yaitu uji validitas 

dan reliabilitas. 

 

1. Uji Validitas 
 

Validitas dapat diartikan sebagai suatu tes pengukuran yang 

menunjukkan validitas atau kesahihan suatu instrumen. Seperti 

pendapat Arikunto (2009: 58), yang menyatakan bahwa Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjang tingkat validitas atau kesahihan 

suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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mengukur apa yang hendak diukur, sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkapkan data dari variabel untuk mengukur 

tingkat validitas angket yang diteliti secara tepat.  Untuk mengukur 

tingkat validitas angket digunakan rumus korelasi product moment 

dengan rumus 

𝑟
𝑥𝑣=

𝑁 ∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 2−(∑ )2𝑋𝑋 }{𝑁 ∑ 2−(∑ )2𝑌𝑌 }

 

Keterangan       : 

 
rxy           :  Koefisien korelasi antara variabel X dan Y  

N          : Jumlah sampel 

X         :  Skor butir soal 

Y         :  Skor total 

Dengan kriteria pengujian apabila rhitung >r tabel  dengan 0,05  maka 

alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila rhitung < 

rtabel maka alat ukur tersebut adalah tidak valid (Arikunto, 2009: 72). 

Berdasarkan uji validitas angket pada 25 responden dengan 20 item 

pernyataan untuk variabel efikasi diri (X1), kriteria yang digunakan 

adalah adalah jika rhitung>rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya 

jika rhitung<rtabel, maka soal tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan 

kriteria tersebut maka dari 20 item pertanyaan yang ada tidak terdapat  

pernyataan yang tidak valid, sehingga angket yang digunakan dalam 

penelitian ini tetap berjumlah 20 item pernyataan. Hasil uji validitas 

dapat dilihat di lampiran 3. Selanjutnya uji validitas angket pada 25 

responden dengan 20 item pernyataan untuk variabel kecerdasan 

adversitas (X2), kriteria yang digunakan adalah adalah jika rhitung>rtabel 
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maka soal tersebut valid dan sebaliknya jika rhitung<rtabel, maka soal 

tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan kriteria tersebut maka dari 

20 item pernyataan yang ada tidak terdapat pernyataan yang tidak valid, 

sehingga angket yang digunakan dalam penelitian ini tetap berjumlah 

20 item pernyataan. Hasil uji validitas dapat dilihat di lampiran 3. 

Uji validitas angket pada 25 responden dengan 19 item pernyataan 

untuk variabel motivasi belajar (X3), kriteria yang digunakan adalah 

adalah jika rhitung>rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya jika 

rhitung<rtabel, maka soal tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan 

kriteria tersebut maka dari 19 item pertanyaan yang ada tidak terdapat  

pernyataan yang tidak valid, sehingga angket yang digunakan dalam 

penelitian ini tetap berjumlah 19 item pernyataan. Hasil uji validitas 

dapat dilihat di lampiran 3 

 

2. Uji Reliabilitas 
 

Suatu tes dapat dikatakan reliabel (taraf kepercayaan) yang tinggi jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Reliabilitas tes adalah 

ketetapan hasil tes atau seandainya hasilnya berubah-berubah, perubahan 

yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti (Arikunto, 2009: 86). 

 

Sedangkan untuk mengukur tingkat reliabilitas instrumen dapat 

digunakan rumus Alpha sebagai berikut : 

𝑟11 =  (
𝑛

1 − 𝑛
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
𝑎

) 
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Keterangan: 

 
r1       = Reliabilitas instrumen 

i         = Skor tiap-tiap item 

 n     = Banyaknya butir soal 

𝜎1
2   = Varians Total 

 

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila rhitung> rtabel, 

maka alat ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika rhitung< rtabel 

maka alat ukur tidak reliable (Suharsimi Arikunto, 2009: 109). 

 

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran 

mengenai indeks korelasi (r)sebagai berikut. 

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat inggi 

 
Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup 

Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : kurang 

Antara 0,000 sampai dengan 0,100 : sangat rendah (Arikunto,2009: 109) 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 15, tingkat 

reliabel masing-masing variabel setelah di uji coba adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 7. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X1 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.885 20 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2015 
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Berdasarkan informasi di atas menunjukan bahwa harga koefisien alpha 

hitung untuk variabel efikasi diri (X1) > 0,396, maka dapat disimpulkan 

bahwa angket atau alat pengukur data tersebut bersifat reliabel. Dengan 

demikian, semua pernyataan untuk variabel X1 dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. 

 

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

           .859 20 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2015 

 

Berdasarkan informasi di atas menunjukan bahwa harga koefisien alpha 

hitung untuk variabel kecerdasasan adversitas (X2) > 0,396, maka dapat 

disimpulkan bahwa angket atau alat pengukur data tersebut bersifat 

reliabel. Dengan demikian, semua pernyataan untuk variabel X2 dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

 

Tabel 9. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.892 19 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2015 

 

Berdasarkan informasi di atas menunjukan bahwa harga koefisien alpha 

hitung untuk variabel motivasi belajar (X3) > 0,396, maka dapat 

disimpulkan bahwa angket atau alat pengukur data tersebut bersifat 

reliabel. Dengan demikian, semua pernyataan untuk variabel X2 dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 
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G. Uji Persyaratan Analisis Data 

 

Alat analisis statistik parametrik selain diperlukan data yang interval dan 

rasio juga harus diperlukan persyaratan uji normalitas dan homogenitas. 

 

1. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan 

menggunakan ststistik Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini biasa disebut 

dengan uji K-S. Untuk menguji normalitas distribusi data populasi 

diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H0: Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 
H1: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut. 

 

Menggunakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Apabila menggunakan 

ukuran ini maka harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang 

ditetapkan sebelumnya.  

Karena α yang ditetapkan sebesar 0,05 (5%), tidak maka kriteria 

pengujian yaitu. 

1. Tolak H0 apabila nilai Asymp. Sig.(2-tailed) < 0,05 berarti sampel 

normal. 

2. Terima H0 apabila nilai Asymp. Sig.(2-tailed) > 0,05 berarti distribusi 

sampel adalah normal (Sudarmanto,2005: 105 108). 
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2. Uji Homogenitas 
 

Uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik 

parametrik yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dimaksudkan  untuk 

mengetahui apakah data sampel yang diperoleh berasal dari populasi yang 

bervarians homogen atau tidak. Untuk melakukan pengujian homogenitas 

populasi diperlukan hipotesis sebagai berikut. 

H0: Data populasi bervarians homogen 

 
H1: Data populasi tidak bervarians homogen 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut. 

 
Menggunakan nilai significancy. Apabila menggunakan ukuran ini harus 

dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya.  

 α yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu. 

1. Terima H0 apabila nilai significancy > 0,05 

2. Tolak  H0 apabila nilai significancy < 0,05 (Sudarmanto, 2005: 123) 

 

 

 

H. Uji Analisis Data Regresi Linear Ganda (Uji Asumsi Klasik) 
 

1. Uji Kelinieran Regresi 
 

Uji kelinieran regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi 

bentuknya linier atau tidak. Menurut Hadi (2004: 2) mengemukakan 

bahwa uji ini dimaksudkan untuk mengetahui linieritas hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji kelinieran regresi 

linier multiple dengan menggunakan statistik F dengan rumus : 

𝐹 =  
𝑆2𝑇𝐶

𝑆2𝐺
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Keterangan: 
 

S
2
TC    = Varian Tuna Cocok 

 

S
2
G      = Varian Galat 

 
Kriteri apengujian : 

 
1. Menggunakan koefisien signifikansi (Sig) dengan cara membandingkan 

nilai Sig. Dari Deviation from linearity pada tabel ANAVA dengan α = 

0,05 dengan kriteria. Apabila nilai Sig. pada Deviation from linearity > 

α maka H0 diterima. Sebaliknya H0 tidak diterima. 

2. Menggunakan harga koefisien F pada baris Deviation from linearity 

atau F Tuna Cocok (TC) pada tabel ANAVA dibandingkan dengan 

Ftabel. Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima apabila Fhitung ≤ Ftabel 

dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = k– 2. Sebaliknya H0 

ditolak (Sudjana, 2001: 78). 

 

Mencari F hitung digunakan tabel ANAVA (Analisis Varians) sebagai berikut: 

Tabel 10. Analisis Varians Anava 
Sumber DK JK KT F Keterangan 

Total 1 N 
Y

2
 

  

Koefisien(a) 

 

Regresi(a/B)  

 

Residu 

 

 

 

 

Tuna cocok 

 

 

Galat/Error 

 

 

1 

1 

n-2 k-2 

 

 

 

n-k 

 

 

JK(a) 

 

JKreg(b/a) 

JK(S) 

 

 

JK(TC) 
 

 

JK (G) 

JK(a) 

S2reg=JK(b/a) 

S2sis= 
𝐽𝐾(𝑠)

𝑛−2
 

 

S
2

TC 
JK(TC) 

K2 

 

S
2
G =  

JK(E) 

                nk 

 

 

𝑠2𝑅𝑟𝑒𝑔

𝑠2𝑠𝑖𝑠
 

 

 

 

 

S
2

TCS 

2
E 

Untuk 

menguji 

keberartian 

hipotesis 

 

 

 

 

 

 

Untuk 

menguji 

kelinearan 

regresi 
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Keterangan: 

JK (a) =  
(∑ 𝑌)2

𝑛
 

JK (b/a)  = b{∑ 𝑋𝑌–
(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛
} 

JK (G)  = ∑ {∑ 𝑌2–
(∑ 𝑌)2

𝑛1

} 

JK (T)  =  JK(a) – JK(b/a) 

JK (T)  =  2
 

JK (TC)  =  JK (S) – JK(G)  

S
2

reg  =  VariansRegresi 

S
2

sis   = Varians Sisa 

n   =  Banyaknya Responden 

 

Kriteria pengujian: 
  

1. Jika Fhitung  ≤ Ftabel (1– α)(k – 2, n – k ) maka regresi adalah 

linier dan sebaliknya jika Fhitng  ≥ F(1– α) (k – 2, n – k) maka 

regresi adaah tidak linier. 

2. Untuk distribusi F yang digunakan diambil dk pembilang = 

(k–2) dan dk penyebut = (n– k) (Riduwan, 2004: 187). 

 

2.Uji Multikolinearitas 
 

Uji Multikolinearitas merupakan bentuk pengujian untuk membuktikan 

ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas satu dengan 

variabel bebas yang lainnya. Analisis regresi linear berganda, maka akan 

terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi 

variabel terikatnya. Pendugaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan 

apabila tidak terjadi adanya hubungan yang linear di antara varaibel-

variabel independen. Adanya hubungan yang linear antar variabel 

bebasnya akan menimbulkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh 
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masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya.  

Uji multikolinieritas untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.  

Jika terjadi hubungan yang linier (multikolinieritas) maka akan 

mengakibatkan (Sudarmanto, 2005: 137). 

1. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah, 

dengan demikian menjadi kurang akurat. 

2. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga 

adanya sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya 

berubah sangat berarti. 

3. Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen. 

 

Metode uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini ada 

dua yaitu: 

1. Menggunakan koefisien signifikansi dan kemudian membandingkan 

dengan tingkat alpha 

2. Menggunakan harga koefisien Pearson Correlation dengan penentuan 

harga koefisien sebagai berikut. 

𝑟𝑥𝑦  = 
𝑛.∑ 𝑋𝑌− (𝑋)(𝑌)

√{∑ 𝑋2−(𝑋)
2}{∑ 𝑌2−(𝑌)

2}
 

Rumusan hipotesis yaitu: 

 

H0: tidak terdapat hubungan antar variabel independen. 

Hi: terdapat hubungan antar variabel independen. 
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Kriteria pengujian sebagai berikut. 

 
1. Apabila koefisien signifikansi < α maka terjadi multikolinearitas di 

antara variabel independennya  

2. Apabila rhitung< rtabel dengan dk = n dan α = 0,05 maka H0 ditolak 

sebaliknya jika rhitung>rtabel  maka H0 diterima (Sudarmanto, 2005: 139). 

 

3. Uji Autokorelasi 
 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di 

antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat 

mengakibatkan penaksir mempunyai varians minimum (Gujarati dalam 

Sudarmanto,2005: 142 -143). Metode uji Autokorelasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah statistik d Durbin-Waston.  

 

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Waston  sebagai berikut. 

1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari 

persamaan yang akan diuji dan hitung statistik d dengan 

menggunakan persamaan d =  2  
ut ut1/1

ut 

2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen 

kemudian lihat Tabel Statistik Durbin-Waston untuk mendapatkan 

nilai-nilai kritis d yaitu nilai Durbin-Waston Upper, du dan nilai 

Durbin-Waston, dl 

3. Dengan menggunakan Hipotesis Nol bahwa tidak ada autokorelasi 

positif dan Hipotesis Alternatif: 

Ho : ρ<0   (tidak ada autokorelasi positif) 

H1: ρ<0   (ada autokorelasi positif) 
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Untuk menguji persamaan beda pertama,uji d dua sisi akan lebih tepat. 

Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama di atas sedangkan langkah 3 adalah 

menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada autokorelasi. 

Ho: ρ =0 

 
Ho : ρ =0 

 

Rumus hipotesis yaitu : 

 
Ho: tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan.  

H1:   terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan 

Kriteria pengujian: 

 
Apabila nilai statistik Durbin-Waston berada diantara angka 2 atau 

mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak 

memiliki otokorelasi (Sudarmanto, 2005: 141). 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 
 

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua 

pengamatan. Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak 

terpenuhi, maka penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel 

kecil maupun besar (Sudarmanto, 2005: 148) dan estimasi koefisien 

dapat dikatakan menjadi kurang akurat (Rietveld dan Sunaryanto dalam 

Sudarmanto, 2005:148). Pengujian rank korelasi spearman (spearman’s 

rank correlation test) Koefisien korelasi rank dari spearman 

didefinisikan sebagai berikut: 

𝑟𝑠 =1− 6 [
∑ 𝑑𝑖

2

𝑁 (𝑁2−1)
] 
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Keterangan: 

 

rs  =   koefisien korelasi spearman 

di   = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua 

karakteristik yang berbeda dari individu atau fenomena kei. 

   N = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank. Di mana 

nilai rs  adalah  -1 ≤  r ≤ 1. 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut. 

 
Jika  nilai t yang dihitung melebihi nilai tkritis, kita bisa menerima hipotesis 

adanya heteroskedastisitas, kalau tidak kita bisa menolaknya. Jika model 

regresi meliputi lebih dari satu variabel X, rs dapat dihitung antara ei dan 

tiap variabel X secara terpisah dan dapat di uji untuk tingkat penting secara 

statistik dengan pengujian t (Gujarati dalam Sudarmanto, 2005: 148). 

Rumusan hipotesis: 

 
H0 = Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan 

dan nilai mutlak dari residual. 

H1 = Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang   menjelaskan dan 

nilai mutlak dari residual. 

 
 
 

1. Teknik Pengujian Hipotesis 
 

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dan juga untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y 

digunakan analisis regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan dua cara,yaitu: 

 

 

 



59 
 

 

1. Regresi Linear Sederhana 

 

Pengujian hipoetsis pertama, kedua, dan ketiga penulis menggunakan 

rumus regresi linear sederhana 

�̂� = a + 𝑏𝑥 

 

Untuk mengetahui nila a dan b dicari dengan rumus : 

a = �̂�- 𝑏𝑥 

 

a = 
(∑ 𝑌)(∑ 𝑋2)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑋𝑌)

𝑛.∑ 2𝑥 −(∑ 𝑋)
 

b = 
𝑛.∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛.∑ 2𝑋 − (∑ 𝑋)2
 

 
Keterangan: 

 

Ỷ  =  Nilai yang diprediksikan 

A =  Konstanta atau bila harga X = 0 

b  =  Koefisien regresi 

Y  = Nilai variabel independen 𝑌1𝑌2𝑌3(Sugiyono, 2010: 188). 

 

Selanjutnya untuk uji signifikansi digunakan uji t dengan rumus 

t = 𝑏

𝑠𝑏

 

Kriteria uji adalah,“Tolak Ho dengan alternative Ha diterima jika 

thitung>ttabel dengan taraf signifikan 0,05 dan dk n-2” (Sugiyono, 2010: 

184). 

 

2. Regresi Linier Multiple 

Regresi linier multipel adalah suatu model untuk menganalisis pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), untuk menguji hipotesis 

ketiga variabel tersebut, digunakan model regresi linier multipel yaitu: 
 

Ŷ ab1x1b2x2 b3x3 

Keterangan: 
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a        =   Konstanta 

𝑏1 −  𝑏3 =  Koefisien arah regresi 

                      
𝑋1 −  𝑋3  =  Variabel bebas  

  �̂�    =  Variabel terikat 

𝑏1 = 
(X2

2)(∑ X1 Y)−(∑ X1X2)(∑ X2Y)(∑ X3Y)

(∑ X1
2)(∑ X2

2)(∑ X3
3)−(X1X2X3)2  

𝑏2 = 
(∑ X1

2)(∑ X2Y)−(∑ X1X2)(∑ X1 Y)

(∑ X1
2)(∑ X2

2)(X1X2)2  

(Sugiyono, 2010:  204) 

Dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien korelasi ganda (uji F), 

dengan rumus : 

𝐹 =  
JKreg / k

JKres / n − k − 1
 

 

    Jkreg  dicari dengan rumus: 

 

 Jkreg  = 𝑎1 ∑ 𝑋1𝑖 𝑌1+ ∑ 𝑋2𝑖 𝑌1.... + 𝑎𝑘 ∑ 𝑋𝑘𝑖 𝑌1 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠 = ∑(𝑌𝑖 − 𝑌𝑖)2 

Keterangan: 

 
JKreg     = Jumlah kuadrat regresi  

JKres    = Jumlah kuadrat residu  

k  =  Jumlah variabel bebas 

n  = Jumlah sampel 

 

Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak Ho jika Fhitung >Ftabel  dan jika 

Ftabel>Fhitung  dan terima Ho, dengan dk pembilang = K dan dk penyebut  

= n– k – 1 dengan α=0,05. Sebaliknya diterima jika Fhitung < Ftabel (Rusman, 

2011:  83) 



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, maka

kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan efikasi diri terhadap hasil belajar

ekonomi kelas XI IPS SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun pelajaran

2015/2016.

2. Ada pengaruh positif dan signifikan kecerdasan adversitas terhadap hasil

belajar ekonomi kelas XI IPS SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun

pelajaran 2015/2016.

3. Ada pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar siswa terhadap hasil

belajar ekonomi kelas XI IPS SMA SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun

pelajaran 2015/2016.

4. Ada pengaruh positif dan signifikan efikasi diri, kecerdasan adversitas, dan

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar ekonomi kelas XI IPS SMA YP

UNILA Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis mengenai efikasi diri,

kecerdasan adversitas, dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar ekonomi

kelas XI IPS SMA YP UNILA Bandar lampung Tahun pelajaran 2015/2016, maka

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi siswa yang memiliki efikasi diri negatif hendaknya berusaha untuk

meningkatkan efikasi diri positifnya, sehingga dalam menjalankan kegiatan

sehari-hari tidak mengalami suatu hambatan dalam membina hubungan

dengan orang lain. Dan bagi siswa yang menjadi subjek penelitian agar bisa

lebih meningkatkan dan mempertahankan efikasi diri positif yang telah

terbentuk.

2. Kecerdasan adversitas memegang peranan penting dalam menjalani kehidupan

sekarang maupun yang akan datang. Bagi siswa yang memiliki kecerdasan

adversitas rendah disarankan agar menumbuhkan dan meningkatkan

kemampuan kecerdasan dalam menghadapi kesulitan karena terbukti

meningkatkan hasil belajar. Hal ini bisa dilakukan dengan memperdalam

pengetahuan tentang adversity quotient, serta menerapkannya dalam aktivitas

sehari-hari.

3. Siswa sebagai peserta didik hendaknya meningkatkan motivasi belajar. Siswa

hendaknya semakin giat dalam belajar, termasuk dalam menyelesaikan tugas

yang diberikan oleh guru. Dalam menyelesaikan tugas, siswa hendaknya
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jangan sekedar menyalin pekerjaan teman karena tujuan pemberian tugas

sebenarnya adalah untuk melatih pemahaman siswa terhadap materi ekonomi.

4. Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh efikasi diri, kecerdasan adveritas

dan motivasi belajar siswa. Tetapi hasil belajar siswa juga diduga dapat

dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat

meneliti faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan hasil belajar.
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