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ABSTRAK 

Yatimatuz Zahro. Eva. 2018. Upaya Pengembangan Kepercayaan Diri Siswa di 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I. 

Kata Kunci: Upaya Pengembangan, Kepercayaan diri, Siswa 

Dalam setiap pendidikan kini ditekankan pada pengembangan kepribadian,  dan 

memperkuat rasa percaya diri pada anak. Pengembangan rasa percaya diri adalah 

menerima dengan sepenuh hati dan memiliki kerelaan akan setiap anugerah dan 

pemberian Allah yang ada pada diri kita. Percaya diri adalah modal dasar seorang 

manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan sendiri. Tidak semua orang mampu 

mengembangkan kepercayaan diri pada dirinya sendiri, terkadang membutuhkan 

bantuan dari orang lain. Dari hasil observasi peneliti masih ada beberapa siswa di 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun yang menunjukkan sikap tidak percaya 

diri seperti malu saat tampil di depan kelas. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui masalah-masalah ketidak 

percayaan diri yang terjadi pada siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun, 

dan (2) untuk mengetahui upaya yang dilakukan Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota 

Madiun dalam mengembangkan kepercayaan diri siswa. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 

studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam dengan teknik 

analisis data Miles dan Huberman. Dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) masalah ketidakpercayaan diri yang 

terjadi pada siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun seperti jago 

kandang (beraninya di lingkungan sendiri), malu saat tampil di depan kelas dan 

mempraktekan gerakan olahraga, dan (2) upaya yang dilakukan Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin Kota Madiun dalam mengembangkan kepercayaan diri siswa melalui 

pendidikan keluarga seperti orang tua memberikan contoh sikap percaya diri kepada 

anak, memberikan dukungan, memberikan pengalaman baru dan tantangan-tantangan 

baru yang membuat anak menjadi mandiri, serta memberikan motivasi, apresiasi, 

perhatian dan semangat. Melalui pendidikan sekolah seperti adanya program-program 

yang dilakukan di luar kelas seperti pembinaan kompetisi, outboond, outdoor 

learning, dan festival anak kreatif. Selain itu, guru juga ikut membantu 

mengembangkan kepercayaan diri siswa saat dikelas dengan memberikan motivasi, 

apresiasi, dan perhatian. Dalam sekolah pengembangan kepercayaan diri dilakukan di 

luar dan di dalam kelas. Melalui kegiatan olahraga seperti mengikutkan anak dalam 

kompetisi-kompetisi olahraga, memberikan motivasi di awal-awal pembelajaran, 

memberikan motivasi melalui video yang menunjukkan keberhasilan atlet 

mendapatkan juara, membiasakan anak untuk berani tampil dan menanamkan tekad 

ingin bisa kepada anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, merumuskan tujuan pembangunan pendidikan nasional 

yang berupa meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia, meningkatkan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan sensitifitas dan 

kemampuan ekspresi estetis, meningkatkan kualitas jasmani dan meningkatkan 

pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan 

bagi semua warga negara secara adil, tidak diskriminatif, dan demokratis tanpa 

membedakan tempat tinggal, status sosial-ekonomi, jenis kelamin, agama, 

kelompok etnis, dan kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual.
1
 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsanya.
2
 

                                                           
1
 Neviyarni, Pelayanan Bimbingan dan Konseling: Berorientasi Khalifah Fil Ardh (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 9. 
2
 Nanang Kokasih  & Dede Sumarna, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi Kecerdasan 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 1. 

1 
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Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Ketiga-

tiganya tidak boleh dipisah-pisahkan, agar supaya kita dapat memajukan 

kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak didik selaras 

dengan dunianya.
3
 

Dalam keseluruhan kegiatan pendidikan di tingkat operasional guru 

merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat 

institusional, instruksional, dan eksperensial. Hal itu mengandung makna 

bahwa guru mempunyai posisi makna yang strategis di garda terdepan dalam 

upaya pembangunan bangsa. Sejalan dengan tugas utamanya sebagai pendidik 

di sekolah, guru melakukan tugas-tugas kinerja pendidikan dalam bimbingan, 

pengajaran, dan latihan. Semua kegiatan itu sangat terkait dengan upaya 

pengembangan para peserta didik melalui keteladaan, penciptaan lingkungan 

pendidikan yang kondusif, membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik 

sebagai unsur bangsa.
4
  

Sekolah merupakan salah satu lembaga tempat terjadinya proses 

pendidikan. Sekolah berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak 

sangat besar, karena sekolah merupakan pengganti dari lingkungan rumah, 

sedangkan guru merupakan pengganti sang ibu. Hampir setengah waktu 

jaganya dipergunakan di sekolah. Hurlock mengemukakan bahwa sekolah 

                                                           
3
 Muhamad Surya, Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 197. 

4
 Ibid., 197. 
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merupakan faktor penentu dalam perkembangan kepribadian anak, baik dalam 

berpikir, maupun cara berprilaku.
5
 

Banyaknya masalah-masalah yang terjadi pada peserta didik seperti sulit 

dalam penyesuaian diri, konflik dengan orang tua atau teman, masalah pribadi, 

atau masalah akademis, serta ketidaksiapan dalam menghadapi ujian, maka 

kualitas utama yang harus dimiliki seorang peserta didik adalah kepercayaan 

diri. Kepercayaan diri adalah salah satu elemen yang akan membantu individu 

memenangkan perjuangan hidup dengan mudah. Anak-anak harus diberitahu 

pentingnya kepercayaan diri. Rasa pesimis dan mudah menyerah akan 

menghambat perjalanan kita. Kepercayaan dirilah yang menjadi kunci dalam 

mencapai tujuan.
6
 

Lauster mendefinisikan kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman 

hidup. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa 

keyakinan atau kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh orang 

lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan 

bertanggung jawab. Anthony berpendapat bahwa kepercayaan diri merupakan 

sikap pada diri seseorang yang dapat menerima kenyataan, dapat 

mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan 

                                                           
5
 Dede Rahmat Hidayat & Herdi, Bimbingan Konseling: Kesehatan Mental di Sekolah 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 97. 
6
 P.K. Arya, Rahasia Mengasah Talenta Anak (Jogjakarta: Think, 2008), 126. 
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mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang 

diinginkan.
7
 

Kepercayaan diri merupakan sikap mental seseorang dalam menilai diri 

maupun objek sekitarnya sehingga orang tersebut mempunyai keyakinan akan 

kemampuan dirinya untuk dapat melakukan sesuatu sesuai dengan 

kemampuannya. Selain itu kepercayaan diri adalah keyakinan untuk melakukan 

sesuatu pada diri subjek sebagai karakteristik pribadi yang di dalamnya terdapat 

keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, 

rasional, dan realistis.
8
 

Setiap orang memiliki kepercayaan, sikap, perasaan dan cita-cita akan 

dirinya, ada yang realistis atau justru tidak realistis, sejauh mana individu dapat 

memiliki kepercayaan, sikap, perasaan dan cita-cita akan berpengaruh terhadap 

perkembangan kepribadiannya, terutama kesehatan mentalnya. Kepercayaan, 

sikap, perasaan dan cita-cita akan seseorang terhadap dirinya secara tepat dan 

realistis memungkinkan untuk memiliki kepribadian yang sehat. Namun 

sebaliknya jika tidak tepat dan tidak realistis boleh jadi akan menimbulkan 

pribadi yang bermasalah. Kepercayaan akan dirinya yang berlebihan (over 

confidence) menyebabkan seseorang dapat bertindak kurang memperhatikan 

lingkungannya dan cenderung melabrak norma dan etika standar yang berlaku, 

serta memandang sepele orang lain. Sebaliknya kepercayaan diri yang kurang, 

                                                           
7
 M. Nur Ghufron & Rini Risnawati S, Teori-Teori Psikologi (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2017), 34. 
8
 Ibid., 35. 
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dapat menyebabkan seseorang cenderung bertindak ragu-ragu, rasa rendah diri 

dan tidak memiliki keberanian. Kepercayaan diri yang berlebih maupun yang 

kurang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi dirinya namun juga bagi 

lingkungan sosialnya.
9
 

Membangun kepercayaan diri siswa amatlah penting. Siswa sejatinya 

merupakan sosok anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap proses untuk 

mendapatkan kematangan dan kemajuan dirinya sehingga proses yang 

dimaksud adalah proses belajar. Dalam proses belajar tersebut siswa akan 

menemukan kekurangan dan kelebihan dirinya demi perbaikan dan peningkatan 

kualitas dan kompetensi diri.
10

 

Kurangnya kepercayaan diri timbul karena konsep diri yang negatif, dan 

juga timbul dari kurangnya kepercayaan kepada kemampuan sendiri. Orang 

yang kurang percaya diri akan cenderung sedapat mungkin menghindarkan diri 

dari situasi berkomunikasi.
11

 

Berdasarkan pengamatan peneliti di SD Muhtadin Kota Madiun pada 

tanggal 05 Desember 2017, peneliti menemukan beberapa siswa yang ada di 

sekolah memiliki kepercayaan diri yang kurang. Hal ini ditunjukkan dengan 

ketika ditunjuk oleh guru untuk ke depan masih merasa malu dan menundukkan 

kepalanya, dan ketika disuruh membaca mereka membaca dengan suara yang 

                                                           
9
 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta, 2014), 168. 

10
Bernadus Gapi, “Membangun Kepercayaan Diri Siswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler” 

Prosiding Seminar Nasional (9 Mei, 2015), 431. 
11

 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 107. 
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lirih dengan perasaan ragu-ragu akan apa yang akan disampaikannya. Siswa 

takut salah dalam mengungkapkan pendapatnya, kurang optimis, kurang 

mandiri, kurang tanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan tugas di 

dalam kelas.
 12

  

Berdasarkan studi pendahuluan menunjukkan bahwa kepercayaan diri 

yang dimiliki oleh siswa perlu ditingkatkan lagi. Karena jika siswa memiliki 

kepercayaan diri yang kurang baik maka akan menghambat perkembangannya 

dalam belajar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pada siswa di SD Muhtadin Kota Madiun dengan judul 

penelitian “Upaya Pengembangan Kepercayaan Diri Siswa di Sekolah Kreatif 

SD Muhtadin Kota Madiun”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini adalah 

upaya pengembangan kepercayaan diri siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin 

Kota Madiun. 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan pada penelitian ini adalah: 

1. Apa saja masalah-masalah ketidakpercayaan diri siswa di Sekolah Kreatif 

SD Muhtadin Kota Madiun ? 

                                                           
12

 Hasil Observasi di SD Muhtadin Kota Madiun, pada hari selasa, 05 Desember 2017.  
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2. Upaya apa saja yang dilakukan Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota 

Madiun dalam mengembangkan kepercayaan diri siswa ? 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas 

maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui masalah-masalah ketidakpercayaan diri yang terjadi 

pada siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun. 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Sekolah Kreatif SD Muhtadin 

Kota Madiun dalam mengembangkan kepercayaan diri siswa. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara 

teoretik maupun peraktis sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis 

Secara teoretik penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan kepercayaan diri 

siswa di Sekolah Dasar dan lebih dari itu tentu diharapkan dapat 

menambah khasanah keilmuan mengenai pengembangan kepercayaan 

diri. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Semoga dengan penelitian ini dapat menjadikan pengalaman praktis 

dalam melakukan penelitian. 
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b. Bagi Lembaga 

Semoga dapat memberikan konstibusi yang berarti bagi kemajuan 

pendidikan dan pemberdayaan pustaka, sekaligus menjadi bahan acuan 

dalam pembekalan mahasiswa di kampus terkait teori dan prakteknya. 

c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi guru dalam melaksanakan tugasnya untuk membimbing anak 

didiknya dalam meningkatkan kepercayaan diri. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 6 bab yang secara ringkas 

diuraikan sebagai berikut: 

Bab pertama, Pendahuluan bab ini berfungsi untuk memberi gambaran 

umum untuk isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, berisi Kajian Teori, bab ini berfungsi untuk mengetengahkan 

kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian 

yang terdiri dari pengertian kepercayaan diri, ciri-ciri kepercayaan diri, faktor 

yang mempengaruhi percaya diri, masalah tidak percaya diri yang terjadi pada 

anak-anak, upaya pengembangan kepercayaan diri. 

Bab ketiga, Metode Penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 
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pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

Bab keempat, merupakan deskripsi data temuan penelitian, bab ini 

mendeskripsikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berbicara 

tentang Sekolah Dasar Muhtadin Kota Madiun yang meliputi: sejarah berdiri, 

visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan 

juga Upaya Pengembangan Kepercayaan Diri Siswa di Sekolah Dasar 

Muhtadin Kota Madiun. 

Bab kelima, Analisis Data yang berisi tentang masalah-masalah 

ketidakpercayaan diri siswa dan upaya pengembangan kepercayaan diri siswa 

di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun. Bab ini berfungsi menafsirkan 

dan menjelaskan data hasil temuan di lapangan. 

Bab keenam, Penutup, bab ini berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari skripsi ini yaitu berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti yang ada kaitannya 

dengan variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Dettiyani Pritama, yang berjudul “Studi 

Tentang Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa SD Negeri 1 

Pengasih”. Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

Upaya guru dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa di SD Negeri 1 

Pengasih, dengan memberikan motivasi kepada siswa, memberikan apresiasi kepada 

siswa, mengajak siswa berkomunikasi aktif, memberikan tanggung jawab khusus 

pada siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah, mengatur tempat duduk siswa, 

mengkomunikasikan upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa kepada kepala 

sekolah dan teman sesama guru. 

Kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa 

adalah kedua subjek guru SM dan guru ES terkendala kurangnya pengetahuan yang 

dimiliki dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa, subjek guru ES 

terkendala dengan ketidakmauan siswa bekerjasama dalam upaya meningkatkan 

10 
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kepercayaan diri siswa, subjek guru ES kesulitan mengajak berkomunikasi siswa 

yang memiliki kepercayaan diri rendah.
13

 

Penelitian yang dilakukan oleh Weni Aprianti, yang berjudul “Implementasi 

kegiatan Ekstakurikuler Muhadlarah dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponororgo Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

1) Latar belakang diakadakannya kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah adalah 

untuk memupuk rasa percaya diri siswa, melatih keberanian, kreatif, disiplin, dan 

bertanggung jawab. Selain itu juga untuk menyiapkan alumnus yang mempunyai 

keterampilan berpidato yang baik serta melatih siswa dalam berbahasa; 2) 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurkuler muhadlarah adalah diadakan pada setiap hari 

Sabtu pukul 10.30 WIB. Yang mana dilaksanakan di kelas, mulai dari kelas 3 

sampai kelas 6; 3) Kendala dan solusi dalam meningkatkan kepercayaan diri melalui 

kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah adalah kurangnya kepercayaan diri siswa itu 

sendiri. Kemudian solusi yang diambil adalah melatih atau memberikan kesempatan 

kepada siswa, sampai siswa tersebut berani tampil di depan teman-temannya. Serta 

mengenai kurangnya sarana prasarana, dari pihak sekolah mengambil solusi untuk 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah dilaksanakan di setiap kelas.
 14

 

                                                           
13

 Dettiyani Pritama, Skripsi “Studi Tentang Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kepercayaan 

Diri Siswa SD Negeri 1 Pengasih”, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, (Universitas 

Negeri Yogyakarta: 2015). 
14

 Weni Aprianti, Skripsi, “Implementasi kegiatan Ekstakurikuler Muhadlarah dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponororgo Tahun Pelajaran 201/2015”. Program studi PGMI/TARBIYAH, (STAIN Ponorogo: 2015). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Marita Puspitaningrum, yang berjudul 

”Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa di MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitian 

sebagai berikut: 

Dari hasil penelitian ini dikemukakan bahwa peran kepala madrasah sebagai 

innovator dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa yaitu berusaha mencari 

gagasan baru untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan mengadakan 

penugasan upacara bendera secara bergantian setiap kelasnya bertugas selama satu 

bulan, mengadakan berbagai lomba dan outbond di sekolah, serta berbagai 

ekstrakurikuler. Peran kepala sekolah sebagai manager dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa yaitu merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan untuk 

meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan rapat bersama para guru dan 

memutuskan mengadakan kegiatan penugasan upacara secara bergantian setiap 

kelasnya menjadi petugas selama satu bulan. Dengan kesepakatan bersama para 

guru bahwa kegiatan latihan upacara dilakukan setelah jam olahraga selesai agar 

tidak mengganggu jam pelajaran dan dilatih oleh guru olahraga, serta melibatkan 

semua guru dalam kegiatan perlombaan dan ekstrakurikuler sesuai kompetensi guru. 

Peran kepala sekolah sebagai edukator dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa 

yaitu dengan cara membimbing dan menasehati peserta didik serta memberikan 

teladan yang baik kepada semua anggota madrasah, dan mengikutsertakan siswa 

diperlombaan HAN dan AKSIOMA. Peran kepala sekolah sebagai motivator dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa yaitu dengan menyediakan sumber belajar 
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melalui pengembangan sumber yang berupa selempang petugas upacara yang dapat 

memberikan motivasi belajar siswa.
15

 

Yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Dettiyani Pritama fokus pada upaya 

guru dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa SD Negeri 1 Pengasih. Kedua, 

pada penelitian yang dilakukan oleh Weni Aprianti fokus pada implementasi 

kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa 

MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo dan yang ketiga pada penelitian 

yang dilakukan oleh Dwi Marita Puspitaningrum fokus pada peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo. Sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada upaya pengembangan 

kepercayaan diri siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun. Sedangkan 

yang menjadi persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti mengenai kepercayaan diri siswa. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Kepercayaan Diri 

 Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang merupakan 

modal dasar dan terbentuk melalui proses latihan dan interaksi dengan 

lingkungan sosial. Sarason menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan 

perasaan yang berisi kekuatan, kemampuan dan keterampilan untuk melakukan 
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 Dwi Marita Puspitaningrum, Skripsi ”Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 
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dan menghasilkan sesuatu yang dilandasi keyakinan untuk sukses. Selain itu, Mc 

Celland menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan kontrol internal 

terhadap perasaan seseorang akan adanya kekuatan dalam dirinya, kesadaran 

akan kemampuannya, dan bertanggung jawab akan keputusan yang telah 

ditetapkannya.
16

 

Percaya diri adalah berbuat dengan penuh keyakinan. Apa pun tantangan 

yang dihadapi dan dalam kondisi apa pun ia akan menggapai cita-citanya. Rasa 

percaya diri adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk maju dan 

berkembang serta selalu memperbaiki diri. Tanpa rasa percaya diri, seseorang 

akan hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Ia akan selalu takut pada 

kegagalan dan sesuatu yang tidak diketahui. Karena itu, ia tidak berani 

melakukan perubahan sekecil apa pun untuk keluar dari kebiasaan.
17

 Ada orang 

yang percaya diri ketika menghadapi sesuatu. Namun, ketika menghadapi 

tantangan tertentu, ia merasakan akan gagal. Dalam hal ini ia telah membiarkan 

pikirannya membuka file-file kegagalan dalam menghadapi tantangan itu. Pikiran 

positif membantu membangun kepercayaan diri.Dampaknya adalah perbuatan 

positif yang membantu seseorang berani menghadapi tantangan hidup.
18

 Rasa 

percaya diri dapat dimunculkan dengan memberikan bantuan kepada anak didik 

untuk menemukan kelebihan atau potensi yang ia miliki. Termasuk bagian dari 

                                                           
 16

 Komarudin, Psikologi Olahraga (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015),66-67. 
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 Ibrahim Elfiky, Terapi Berpikir Positif (Jakarta: Zaman, 2014), 54. 
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memunculkan rasa percaya diri anak didik adalah memberikan kepadanya 

kesempatan untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh kepercayaan.
19

 

Percaya diri tidak dibawa dari lahir, rasa percaya diri berkembang secara 

bertahap dan bisa berubah sesuai dengan upaya kita, atau guru, untuk 

meningkatkan ke arah yang lebih tinggi. Percaya diri amat penting bagi 

seseorang, tanpa itu hidup dan kehidupan kita, akan terus dihantui oleh rasa takut 

dan inferior (minder). Kepercayaan diri akan menjadikan pikiran, sikap, ucapan, 

dan perilaku akan terwujud dengan penuh keyakinan, dan hal itu akan menjadi 

dasar bagi respon kita terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun 

lingkungan pendidikan di mana kita berinteraksi dan berkomunikasi.
20

 Rasa 

percaya diri merupakan gejala jiwa yang sangat berharga untuk menunjukkan 

penampilan diri secara visual. Percaya diri membangkitkan kecerdasan dan 

pergaulan yang luas.
21

 

Lauster mendefinisikan kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman hidup. 

Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa 

keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh 

orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, 

dan bertanggung jawab. Lauster menambahkan bahwa kepercayaan diri 

berhubungan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik. Anggapan 

                                                           
19

 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia  (Jogjakarta: AR-

RUZZ Media, 2014), 42. 
20

 Uhar Suharsaputra, Menjadi Guru Berkarakter (Bandung: Refika Aditama, 2013), 57. 
21

 Rosleny Marliani, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 226. 
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seperti ini membuat individu tidak pernah menjadi orang yang mempunyai 

kepercayaan diri yang sejati. Bagaimana pun kemampuan manusia terbatas pada 

sejumlah hal yang dapat dilakukan dengan baik dan sejumlah kemampuan yang 

dikuasai.
22

 

2. Ciri-ciri Individu yang Memiliki Rasa Percaya Diri 

Rasa percaya diri adalah sikap atau keyakinan yang terdapat dalam diri 

sendiri. Rasa percaya diri bukan dengan memberi kompensasi suatu kelemahan 

kepada kelebihan. Namun, bagaimana individu tersebut mampu menerima 

dirinya apa adanya, mampu mengerti seperti apa dirinya dan pada akhirnya akan 

percaya bahwa dirinya mampu melakukan berbagai hal dengan baik.
23

 

Adapun beberapa ciri orang atau individu yang memiliki rasa percaya diri, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Percaya pada kemampuannya sendiri. 

b. Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. 

c. Memiliki rasa positif terhadap diri sendiri. 

d. Berani mengungkapkan pendapat. 

e. Bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu. 

f. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. 

g. Mampu menetralisir ketegangan yang muncul dalam situasi tertentu. 

h. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi. 

                                                           
22

 M. Nur Ghufron & Rini Risnawati S, Teori-Teori Psikologi (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2017), 34. 
23
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i. Memiliki kondisi mental dan fisik yang menunjang penampilan. 

j. Memiliki keahlian dan keterampilan lain yang menunjang kehidupan. 

k. Memiliki kemampuan bersosialisasi. 

l. Bersikap positif dalam menghadapi masalah. 

m. Tidak menyombongkan diri 

n. Memiliki keberanian untuk bertindak.
24

 

Sedangkan ciri-ciri rasa percaya diri yang kurang sebagai berikut: 

a) Mudah cemas dalam menghadapi persoalan dengan tingkat kesulitan 

tertentu. 

b) Memiliki kekurangan dari segi mental, fisik, sosial dan ekonomi. 

c) Sulit menetralisir ketegangan di dalam suatu situasi 

d) Gugup dan terkadang bicara gagap. 

e) Memiliki perkembangan yang kurang baik sejak masa kecil. 

f) Sering menyendiri dari kelompok yang dianggapnya lebih dari dirinya. 

g) Mudah putus asa. 

h) Cenderung tergantung pada orang lain dalam mengatasi masalah. 

i) Pernah mengalami trauma.
25
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3. Faktor-faktor Kepercayaan Diri 

Rasa percaya diri merupakan dimensi evaluatif yang menyeluruh dari diri. 

Rasa percaya diri juga disebut sebagai harga diri atau gambaran diri. Dalam 

hidup, sangat diperlukan sekali kepercayaan terhadap diri sendiri untuk mencapai 

sebuah kesuksesan. Kunci untuk mendapatkan kepercayaan diri adalah dengan 

memahami diri sendiri. Individu harus yakin akan kemampuan dan potensi yang 

ada dalam dirinya. Jangan sampai rasa pesimis dan cemas selalu menghantui 

perasaan. Rasa percaya diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang lebih 

jelasnya diuraikan sebagai berikut:
26

 

a. Faktor Internal 

Faktor internal ini terdiri dari beberapa hal penting di dalamnya. Hal-hal yang 

dimaksud tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Konsep Diri 

Terbentuknya percaya diri pada seseorang diawali dengan 

perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan suatu 

kelompok. Konsep diri merupakan gagasan tentang dirinya sendiri. 

Individu yang mempunyai rasa rendah diri biasanya mempunyai 

konsep diri negatif. Sebaliknya, individu yang mempunyai rasa percaya 

diri akan memiliki konsep diri positif.
27
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2) Harga Diri 

Harga diri yaitu penilaian yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. 

Individu yang memiliki harga diri tinggi akan menilai pribadi secara 

rasional dan benar bagi dirinya serta mudah mengadakan hubungan 

dengan individu lain. 

Individu yang mempunyai harga diri tinggi cenderung melihat dirinya 

sebagai individu yang berhasil percaya bahwa usahanya mudah menerima 

orang lain, sebagaimana menerima dirinya sendiri. Akan tetapi, individu 

yang mempunyai harga diri rendah bersifat tergantung kurang percaya 

diri dan biasanya terbentur pada kesulitan sosial serta pesimis dalam 

pergaulan.
28

 

3) Kondisi Fisik 

Perubahan kondisi fisik juga berpengaruh pada rasa percaya diri. 

Ketidakmampuan fisik dapat menyebabkan rasa rendah diri yang kentara. 

Penampilan fisik merupakan penyebab utama rendahnya harga diri dan 

percaya diri seseorang.
29

 

4) Pengalaman Hidup 

Kepercayaan diri yang diperoleh dari pengalaman mengecewakan, 

biasanya paling sering menjadi sumber timbulnya rasa rendah diri. 
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Apalagi jika pada dasarnya individu memiliki rasa tidak aman, kurang 

kasih sayang, dan kurang perhatian.
30

  

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ini juga terdiri dari beberapa hal penting di dalamnya. Hal-hal 

yang dimaksud tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Lingkungan Keluarga 

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama yang 

sangat menentukan baik-buruknya kepribadian seseorang.
31

 Orang tua 

adalah faktor paling penting dalam membangun konsep diri. Kadangkala 

tanpa sadar orang tua memberikan cap tertentu pada anak, entah itu cap 

negatif atau positif.
32

 

2) Lingkungan Sekolah 

Sekolah bisa dikatakan sebagai lingkungan yang paling berperan untuk 

bisa mengembangkan rasa percaya diri anak setelah lingkungan keluarga. 

Ditinjau dari segi sosialisasi mungkin dapat dikatakan bahwa sekolah 

memegang peranan lebih penting jika dibandingkan dengan lingkungan 

keluarga yang jumlah individunya lebih terbatas.
33
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3) Teman Sebaya 

Teman juga menjadi faktor penting, saat tidak diterima oleh komunitas 

(kelompok) yang kita sukai maka kita akan merasa rendah diri, sebab 

konsep diri kita cenderung negatif. Akan tetapi, jika kita diterima dan 

mendapatkan perlakuan positif dari teman-teman sebaya, hal itu akan 

mengembangkan konsep diri kita ke arah yang positif.
34

 

4) Masyarakat 

Sejak kecil kita dituntut bertindak menurut aturan dan patokan yang 

berlaku di masyarakat. Norma masyarakat itu ditentukan melalui 

pendidikan orang tua kepada kita.
35

 Dalam lingkungan masyarakat 

semakin bisa memenuhi norma dan diterima oleh masyarakat, maka harga 

diri juga akan berkembang lebih baik.
36

 

4. Masalah Tidak Percaya Diri Pada Anak-Anak 

Orang-orang yang selalu mampu tampil penuh percaya diri biasanya adalah 

mereka yang mempunyai latar belakang kehidupan keluarga yang baik sejak 

masa kecil. Paling sedikit kehidupan keluarganya di masa lalu telah menempa 

pribadinya menjadi percaya diri. Oleh karena itu, jika seseorang mengalami 

kelemahan pribadi dalam bentuk kepercayaan diri, lebih dulu perlu dilakukan 
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peninjauan tentang masa lalunya, terutama yang menyangkut kehidupan masa 

kecil di dalam keluarga.
37

 

Mengingat begitu kuatnya pengaruh keluarga terhadap perkembangan 

mental seseorang, sehingga masalah tidak percaya diri sudah bisa terjadi sejak 

masa kanak-kanak. Jika tidak ditangani sedini mungkin maka akan semakin 

parah dan menghambat tahap perkembangan berikutnya, baik pada masa remaja, 

dewasa, maupun orang tua. Gejala tidak percaya diri pada anak bisa dilihat dari 

berbagai situasi, seperti berikut ini:
38

 

a) Anak mudah takut. 

Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut 

untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut 

membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. Tetapi mendorong 

untuk maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua 

kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar.
39

 

Perasaan takut pada anak dapat diketahui dengan munculnya berbagai 

gejala seperti takut terhadap gelandangan, pengemis dan orang dewasa yang 

berwajah seram. Hal ini bisa berkembang menjadi rasa tidak percaya diri 

dalam bentuk gejala mudah gugup dan grogi ketika berkomunikasi dengan 

orang lain yang belum dikenal. 
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b) Anak cenderung enggan menghadapi kesulitan. 

Gejala ini akan terlihat ketika anak menghadapi suatu hal dengan tingkat 

kesulitan yang tinggi, khususnya di dalam melakukan pekerjaan yang 

berkaitan dengan sekolahnya. Anak enggan belajar walaupun sudah disuruh 

orang tuanya, belajar dengan waktu sedikit walaupun akan menghadapi 

ujian, sering menolak jika disuruh orang tua melakukan pekerjaan, dan 

sebagainya. Di sisi lain, anak cenderung melakukan hal-hal yang bersifat 

hura-hura, seperti bermain, nonton TV, atau bermain TV game.
40

 

c) Anak tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah (PR) tanpa dibantu. 

Proses belajar di sekolah sudah tentu mengandung tingkat kesulitan 

sesuai dengan tingkatan atau kelas. Ini merupakan hal yang wajar karena 

belajar merupakan  suatu proses untuk mengubah tingkah laku seseorang 

dalam bentuk kemampuan yang berkualitas tinggi.  

Di dalam menghadapi kesulitan, ada kalanya anak yang hidup di dalam 

suatu keluarga dengan pola pendidikan tertentu memiliki kecenderungan 

untuk enggan mengerjakan PR secara mandiri. Anak merasa pekerjaan 

rumah sebagai suatu beban yang menyusahkan dan membuatnya tidak 

percaya diri untuk bisa mengerjakan sendiri dengan mudah. Ia baru mau 

mengerjakan PR setelah disuruh dengan paksa. 

Selain itu, ia cenderung untuk meminta bantuan orang lain, khususnya 

kepada orang tua, dalam mengerjakan PR, jika disuruh membuat PR sendiri, 
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ia cenderung membuatnya asal cepat dan asal jadi sehingga banyak membuat 

kesalahan.
41

 

d) Anak merasakan pelajaran sekolahnya sebagai beban. 

Setiap pelajaran sekolah memiliki tingkat kesulitan tertentu, terlebih 

dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti peraturan sekolah, cara guru 

mengajar, jumlah pelajaran sekolah yang sudah banyak sejak anak 

memasuki SD, serta keadaan kelas dan sekolah secara menyeluruh. Anak 

yang tidak percaya diri akan merasakan sebagai beban yang menyusahkan 

dan membuatnya kurang yakin untuk bisa menghadapi. Gejala ini bisa 

dilihat dalam bentuk sulit dibangunkan untuk pergi ke sekolah, malas 

belajar, tidak tertib di kelas, tidak peduli pada PR, tidak serius dalam 

menyiapkan diri menghadapi ujian, atau malas mempersiapkan buku 

pelajaran sebelum sekolah.
42

 

e) Anak takut menghadapi temannya yang nakal. 

Individu yang mengalami kecemasan dipengaruhi oleh beberapa hal, di 

antaranya karena adanya pengalaman negatif yang telah dilakukan, seperti 

kekhawatiran akan adanya kegagalan.
43

 Anak akan memperlihatkan gejala 

tidak percaya diri dalam bentuk kurang memiliki rasa aman. 
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f) Anak takut menghadapi guru. 

Setiap anak mempunyai tingkat rasa percaya diri dan keberanian yang 

berbeda dalam menghadapi orang dewasa, terutama guru di sekolah. 

Keadaan ini harus benar-benar dipahami dan diperhitungkan oleh guru. Ada 

kalanya, guru yang mempunyai disiplin tinggi dan juga emosi tinggi (galak) 

kurang menyadari bahwa sikap mereka bisa membuat anak-anak takut. Pada 

anak-anak tertentu, ketakutan ini bisa terjadi secara berlebihan dan 

menimbulkan rasa tidak percaya diri. 

Gejala rasa tidak percaya diri dalam hal ini, antara lain anak grogi setiap 

kali menjawab pertanyaan gurunya, gugup ketika tampil di depan kelas, 

tidak berani memandang ke depan pada saat guru mengajar, bahkan ada 

yang tidak berani pergi ke sekolah.
44

   

g) Anak tidak berani tampil di depan kelas. 

Ketikaberanian anak untuk tampil di depan kelas merupakan salah satu 

bentuk gejala adanya rasa tidak percaya diri. Misalnya, anak menolak setiap 

kali guru menyuruh untuk bernyanyi, mengerjakan soal, atau membaca. 
45

 

h) Anak tidak berani bertanya dan menyatakan pendapat. 

Gejala tidak percaya diri dalam bentuk ketidakberanian untuk bertanya 

dan menanyakan pendapat banyak terjadi di sekolah manapun. Gejala ini 

merupakan gejala umum, dalam arti sebagian besar murid mengalaminya. Di 
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dalam proses belajar di kelas, sering kali terjadi ketika seorang guru 

memberi kesempatan kepada para murid untuk bertanya, sebagian besar dari 

mereka tidak berani bertanya sekalipun belum mengerti pelajaran yang 

diterangkan guru.
46

 

i) Anak mudah takut menghadapi orang yang lebih tua. 

Salah satu gejala yang bisa mencerminkan kurangnya rasa tidak percaya 

diri bisa dilihat dari ketidakberanian anak untuk menghadapi orang yang 

lebih tua. Misalnya, ketika ia disuruh menyalami teman-teman kakaknya 

atau teman ayah dan ibunya. 

j) Anak mudah panik dalam menghadapi masalah 

Ada kalanya, anak memperlihatkan gejala mudah panik, bingung, atau 

menghindar setiap kali menghadapi masalah. Sikap itu biasanya bukan 

disebabkan masalah yang dihadapinya sangat sulit, tetapi lebih sering karena 

adanya rasa tidak percaya diri bahwa ia akan mampu mengatasi masalah. 

Misalnya, ketika anak diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan secara 

lisan oleh gurunya, ia akan panik.
47

 

k) Anak menjadi gagap ketika berbicara. 

Jika seorang anak memperlihatkan gejala tergagap-gagap ketika 

berbicara (padahal ia tidak memiliki kelainan pada alat-alat bicaranya), besar 

kemungkinan ia mengalami kecemasan yang cukup berat setiap kali 
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berhadapan dan berbicara dengan orang lain. Peristiwa ini juga menunjukkan 

adanya kelemahan pada kepribadian anak dari sisi tertentu, yaitu rasa tidak 

percaya diri dan ini perlu mendapat perhatian serius sejak awal mulai 

gejala.
48

 

l) Anak sering mengisolasi diri. 

Gejala mengisolasi diri atau sebaliknya diisolasi oleh teman-temannya 

sering dialami oleh anak-anak tertentu di dalam lingkungan sekolah. Pada 

usia anak TK, gejalanya bisa dilihat dari kecenderungan anak untuk selalu 

minta ditemani. Di kelas ia akan lebih banyak diam dibandingkan dengan 

anak-anak lainnya. 

Pada usia SD, gejalanya akan lebih parah lagi, selain anak lebih banyak 

diam dan mengisolasi diri, ada kalanya, ia juga bisa menjadi korban dari 

gurauan dan ejekan teman-temannya.
49

 

m) Anak cenderung tidak mempunyai inisiatif. 

Kurangnya inisiatif anak di dalam melakukan sesuatu yang baik sering 

terlihat, terutama di dalam lingkungan sekolah pada saat berlangsungnya 

proses belajar-mengajar di sekolah. Di saat anak-anak lain sibuk melakukan 

intruksi guru, ia terlihat lebih banyak diam. 

Pada saat guru mengajukan berbagai macam pertanyaan dan para murid 

lain ramai-ramai memberikan jawaban dengan suara riuh-rendah, ia lebih 
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banyak diam. Demikian juga, ketika guru memberi berbagai intruksi lain 

kepada para murid, ia selalu bersikap jauh lebih pasif.
50

 

n) Anak cenderung mundur dalam menghadapi tantangan. 

Tugas-tugas anak, baik di rumah maupun di sekolah, ada yang 

mengandung tingkat kesulitan tertentu. Kesulitan di dalam melakukan 

sesuatu hal yang baik merupakan salah satu tantangan hidup yang harus 

dihadapi. 

Secara logika, hanya orang-orang dengan rasa percaya diri yang baik 

sajalah yang akan bisa menghadapi tantangan. Ada kalanya, anak-anak 

tertentu memperlihatkan gejala-gejala tidak bisa menghadapi tantangan, 

misalnya saja malas mengerjakan PR, selalu meminta bantuan orang lain 

untuk mengerjakan PR, padahal ia belum mencoba mengerjakannya sendiri, 

sering mencontek saat menghadapi tes atau ulangan, sulit bergaul dengan 

orang yang baru dikenal, atau tidak berani menjawab pertanyaan sekalipun ia 

bisa menjawab.
51

 

o) Memiliki keterbatasan fisik 

 Keterbatasan fisik bisa juga menjadi anak merasa minder. Mungkin 

anak malu sering diolok-olok temannya karena bertubuh pendek, berkepala 

botak, berkulit hitam, atau berhidung pesek. Lantas karena ejekan itu, dia 

merasa tidak berarti, tidak mempunyai kelebihan, dan lebih senang 
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bersembunyi daripada sakit hati. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan 

karena anak sulit untuk maju dan berkembang.
52

 

5. Upaya pengembangan kepercayaan diri siswa 

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. 

Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
53

 Pengembangan kepercayaan diri 

adalah suatu usaha atau cara dimana seseorang bisa belajar, berkembang menjadi 

lebih maju, baik melalui opini perilaku, pengalaman diri sendiri atau orang lain 

dan juga lingkungan pergaulan disertai dengan sikap kepercayaan diri yang 

dimilikinya:
54

 Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

kepercayaan diri siswa sebagai berikut ini:  

a. Melalui pendidikan keluarga 

 Menjadi orang tua dengan kepribadian positif merupakan hal penting 

guna menciptakan pola pengasuhan yang baik. Tanpa hal itu, sangat sulit 

menjalankan pola pengasuhan yang sama. Oleh karena itu, setiap orang tua 

harus membentuk kepribadian positif. Sehingga, melalui kepribadian orang 

tuanyalah anak-anak bisa belajar dan berkembang dengan baik. Bagi orang 

tua sangatlah penting menanamkan rasa percaya diri kepada anak-anak. Hal 
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itu harus dimulai dari orang tuanya. Jika orang tua tidak memiliki rasa 

percaya diri, maka anak-anak pun sangat sulit memiliki sikap yang sama. 

Tumbuhnya kepercayaan diri anak bisa dirangsang melalui kedua orang 

tuanya.
55

 

 Rendahnya kepercayaan diri orang tua menyebabkan tumbuhnya sikap 

serupa terhadap anak. Oleh karena itu, jangan sering melarang anak 

melakukan sesuatu dengan mengemukakan alasan seperti kata malu dilihat 

orang, malu sama teman-temannya, dan lain sebagainya. Seharusnya, malu 

tidak perlu dijadikan alasan utama melarang anak berbuat demikian. Sebab, 

tindakan itu menimbulkan kesan betapa kedua orang tuanya tidak memiliki 

rasa percaya diri. Pada akhirnya, kesan itu akan mengikis kepercayaan 

dirinya. Akan lebih bijak seandainya orang tua memberikan waktu untuk 

menyelesaikan nyanyiannya daripada menghentikannya dengan alasan malu. 

Sebagai orang tua, hal yang bisa mereka lakukan adalah:
56

 

(1) Memberikan dukungan pada setiap hal positif yang anak lakukan. 

Dukungan yang orang tua berikan membuat mereka merasa dihargai, 

sehingga perasaan itu meningkatkan rasa percaya diri. 

(2) Menunjukkan bahwa kita sangat menyukai aktivitas positif yang 

dilakukan anak. Dengan begitu, orang tua seperti menunjukkan rasa 
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percaya diri kepada mereka sekaligus merangsang rasa percaya diri 

mereka. 

(3) Menghindari sikap-sikap yang menunjukkan tidak percaya diri pada 

anak, seperti mengeluh sikap maupun kebiasaan negatif yang ia lakukan. 

Keluhan orang tua hanya memperlihatkan betapa tidak percaya dirinya 

orang tua di hadapan anak mereka. Sebaiknya, bantulah anak untuk bisa 

keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruknya dan berilah pujian saat ia 

sudah berusaha untuk itu.
57

 

(4) Tanamkan sikap bahwa berbuat salah bukanlah dosa yang tak terampuni, 

bahwa nilai seseorang tidak selalu dihitung berdasarkan kesempurnaan 

hasil kerjanya. Yang penting bukan betul atau salah, tapi bagaimana cara 

dia melakukannya. 

(5) Hormati dan hargai anak. Jangan mempermalukan dia di depan teman-

teman sebayanya, atau di depan orang dewasa lainnya, atau di depan 

umum. Jika anak berbuat salah, panggil dia di tempat sepi, atau 

bicarakan hal itu di rumah.  

(6) Dengarkan anak dan dorong dia untuk berpikir mandiri. Belajar 

mempertahankan diri sendiri memerlukan kekuatan besar. Tempat 

terbaik untuk berlatih menjadi orang yang percaya diri adalah di rumah. 

Hargai ide-ide yang dinyatakannya. Katakan berulang-ulang kepada anak 

bahwa orang tuanya percaya bahwa dia bisa. 
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(7) Ciptakan peluang untuk pengalaman-pengalaman dan tantangan baru. 

Perluas minat dan ketrampilan anak. Bersedialah menerima usaha yang 

telah dilakukannya, entah apa pun hasilnya. Jangan hanya melihat hasil 

akhirnya saja. Daripada mengatakan kepada anak apa yang tak boleh 

dilakukan, lebih baik katakan apa yang boleh dilakukannya.
58

 

b. Melalui pendidikan sekolah 

 Dunia anak adalah dunia bermain dan bersekolah. Mereka menikmati 

masa kecilnya dengan sebanyak-banyaknya bermain, namun juga dituntut 

untuk belajar demi masa depan yang gemilang. Sekolah merupakan 

lingkungan yang paling berperan bagi anak untuk mengembangkan dirinya, 

seperti tempat untuk bisa mengembangkan rasa percaya diri anak setelah 

lingkungan keluarga. Di dalam sekolah inilah, tempat untuk bersosialisasi. 

Dalam proses belajar itulah masing-masing anak memiliki kecerdasan yang 

berbeda. Ketika anak merasa dirinya bodoh atau merasa dirinya tidak cerdas 

dibanding temannya, ia akan merasa minder.
59

 

 Pada banyak tataran pekerjaan, kekuatan fisik makin tersisih dengan 

kekuatan mental dan intelektual. Pada dimensi kinerja, bakat kecerdasan 

intelektual makin dikalahkan oleh bakat kecerdasan emosional. Meski harus 

disadari oleh semua orang, tidak mungkin kecerdasan emosional dapat 
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berkembang pada orang yang dungu, bodoh, tidak mau belajar, 

berketerampilan rendah, dan tidak menjadi pembelajar sejati. Tidak ada 

gunanya merangsang kecerdasan emosional tanpa membekali diri dengan 

asah-intelektual, asah-motorik, dan asah-spiritual.  Bagaimana mungkin 

orang yang tidak menjadi pembelajar sejati  akan percaya diri, tampil prima, 

dan berempati.
60

 

 Memasuki era modern ini, sangat mungkin masih banyak orang 

meremehkan fungsi sekolah, baik dalam kehidupan individu siswa maupun 

masyarakat. Jika seseorang siswa belajar dalam suasana yang sehat, mereka 

pasti akan menjadi berkepribadian sehat. Kesehatan kepribadian mereka 

akan memberikan sumbangsih yang baik bagi masyarakat secara 

keseluruhan. Inglis merinci enam fungsi dasar sekolah, seperti disajikan 

berikut ini:
61

 

(1) Fungsi penyesuaian, sekolah berfungsi membangun kemampuan anak 

didik untuk memiliki daya suai di masyarakat dan dalam keseluruhan 

dinamika kehidupan. Sayangnya, hampir semua sekolah secara salah 

kaprah menyesuaikan begitu saja dengan otoritas. 

(2) Fungsi pengintegrasian, sekolah berfungsi mendidik anak agar kelak 

dapat memainkan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang mereka 

emban di masyarakat. 
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(3) Fungsi diagnostik dan direktif, sekolah berfungsi untuk menentukan 

peran sosial yang tepat bagi masing-masing siswa. Fungsi ini juga 

bermanfaat untuk mengetahui potensi siswa dan memberi arahan 

kepadanya akan ke mana dan meniti karir macam apa yang diprediksi 

paling cocok. 

(4) Fungsi diferensial, sekolah berfungsi memprediksi peran sosial siswa 

berdasarkan hasil diagnosis untuk kemudian menentukan urutan 

berdasarkan peran itu dan dilatih hanya sejauh sesuai dengan tujuan 

mereka, dan satu langkah tidak lebih jauh dari itu. Cara ini baik untuk 

mengoptimasi jenis layanan dan proyeksi harapan anak sehingga cocok 

dengan aneka diferensial atau perbedaan mereka. 

(5) Fungsi selektif, sekolah berfungsi membantu siswa secara sadar 

berusaha menilai kelayakan dirinya atas dasar hasil penilaian, membantu 

perbaikan, pemberian hukuman, dan lain-lain. Namun demikian fungsi 

ini harus diterapkan sedemikian rupa, sehingga tidak membuat anak 

menjadi inferior di mata kawan-kawannya. 

(6) Fungsi hubungan pembantuan dan referal, sekolah berfungsi untuk 

mendorong anak melakukan hubungan, misalnya hubungan pembantuan 

dengan pihak lain, sekaligus merujuk anak untuk melakukan hal-hal 

tertentu di tempat tertentu.
62
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Rasa percaya diri siswa di sekolah bisa dibangun melalui berbagai 

macam bentuk kegiatan sebagai berikut, 

(a) Memupuk keberanian untuk bertanya 

(b) Peran guru yang aktif bertanya pada siswa 

(c) Mengerjakan soal di depan kelas 

(d) Aktif dalam pertandingan olahraga 

(e) Belajar berpidato 

(f) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

(g) Mengikuti kegiatan seni vokal (suara) 

(h) Aktif dalam kegiatan bermain musik 

(i) Menjadi pemimpin upacara 

(j) Memperluas pergaulan yang sehat 

c. Melalui kegiatan olahraga 

 Melakukan olahraga secara teratur bisa menjadi salah satu jalan untuk 

membangun rasa percaya diri. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai 

manfaat yang bisa diperoleh secara langsung maupun tidak langsung  bisa 

meningkatkan rasa percaya diri seseorang.
63

 

 Adapun manfaat-manfaat yang bisa diperoleh melalui olahraga dan 

membawa pengaruh untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang sebagai 

berikut: 

1) Kondisi kesehatan yang lebih prima 
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 Dengan adanya kondisi kesehatan yang lebih prima pada diri 

seseorang, akan timbul keyakinan dan rasa percaya diri bahwa dirinya 

memiliki cukup kekuatan yang cukup untuk bisa melakukan banyak hal 

sesuai dengan keperluan hidupnya. Selain itu, dengan kondisi kesehatan 

yang prima, seseorang akan terbebas dari rasa takut terkena penyakit 

dan berbagai masalah yang terkait dengan menurunnya kesehatan.
64

 

2) Kesempatan untuk berkompetisi 

 Dengan mengikuti kegiatan olahraga secara rutin, terlebih jika 

dilakukan di dalam suatu perkumpulan tertentu, seseorang akan 

mendapat kesempatan untuk mengikuti suatu kompetisi atau lomba 

untuk tingkat yang sesuai dengan potensinya. Rasa percaya diri akan 

meningkat lebih pesat ketika seseorang sudah sering terlibat di dalam 

situasi persaingan yang sehat.
65

 

3) Kebugaran dan prestasi 

 Kebugaran merupakan suatu kondisi yang bisa dikatakan berada di 

atas kondisi sehat karena selain seseorang merasa sehat dan bebas dari 

gangguan penyakit, ia pun bisa merasakan adanya energi yang 

menyegarkan dan lebih cukup untuk bisa melakukan berbagai aktivitas 

di dalam kehidupan sehari-hari. Jelaslah bahwa kebugaran merupakan 

suatu kelebihan yang belum tentu bisa dimiliki oleh semua orang. 
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Memiliki suatu kelebihan akan selalu membuat seseorang lebih percaya 

diri. 

 Selain itu, seseorang yang senang berolahraga dan sering mengikuti 

berbagai macam perlombaan atau kompetisi akan memperoleh 

kesempatan untuk meraih berbagai macam prestasi. Orang yang 

berprestasi di dalam bidang olahraga adalah orang yang telah 

membuktikan diri bisa memenangkan persaingan dengan orang lain. 

Dengan demikian, ia akan bisa menghayati adanya suatu kelebihan di 

dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hal ini merupakan 

salah satu jalan untuk mengembangkan rasa percaya diri.
66

 

4) Interaksi sosial yang harmonis dan kompetitif 

 Mereka yang aktif secara rutin di dalam kegiatan olahraga, terutama 

jenis olahraga yang sering diperlombakan akan mendapatkan berbagai 

pengalaman yang mempunyai manfaat tersendiri dalam membangun 

rasa percaya diri. Hal ini bisa diuraikan secara ringkas sebagai berikut:
67

 

a. Dalam olahraga kelompok, peserta harus terlibat di dalam suatu 

interaksi sosial yang harmonis dan solid dengan anggota 

kelompoknya agar terjalin kerja sama yang baik untuk 

memenangkan pertandingan. 
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b. Peserta olahraga kelompok juga harus terlibat di dalam suatu 

interaksi sosial yang konfrontatif (bertentangan) dengan kelompok 

lain yang menjadi pihak lawan. Namun, selain bersifat konfrontatif, 

interaksi tersebut juga harus bersifat jujur dan sportif. 

 Kedua macam interaksi sosial di atas harus dihadapi oleh peserta 

olahraga kelompok sebagai suatu tantangan yang pada akhirnya akan 

bisa memberi motivasi kepada mereka untuk membangun rasa percaya 

dirinya.
68

 

5) Menghadapi penonton 

 Peserta olahraga kelompok yang sedang bertanding biasanya harus 

berhadapan dengan penonton dan suporter dengan berbagai macam 

sikap positif dan negatifnya. Berusaha keras untuk bersikap tenang 

ketika menghadapi para penonton, terutama suporter pihak lawan yang 

kadang-kadng bersikap liar, merupakan salah satu latihan yang sangat 

efektif untuk membangun rasa percaya diri.
69
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
70

 

Dalam hal ini jenis penilitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

studi kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek 

individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi 

sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai 

subjek yang diteliti.
71

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamat berperan 

serta, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk 

itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan 

penuh sekaligus pengumpul data yang mana informan mengetahui bahwa peneliti 
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melakukan penelitian agar mempermudah dalam melakukan pengumpulan data. 

Ada pun instrumen yang lain hanya penunjang. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini berada di Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin (Muhammadiyah Kota Madiun) yang merupakan sebuah lembaga 

sekolah dasar yang berada di Jalan Seokarno Hatta No.03, Josenan, Taman, Kota 

Madiun. Lokasi tersebut dipilih karena pada penjajagan awal di SD Muhtadin 

tersebut peneliti menemukan masalah tentang kurangnya kepercayaan diri siswa. 

Hal ini yang menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian di 

sekolah ini. 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber data dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan fokus tujuan peneliti.
72

 

Yang dimaksud dengan kata–kata dan tindakan yaitu kata–kata dan tindakan 

orang–orang yang diamati dan diwawancarai, sedangkan sumber data tertulis, 

foto serta hal–hal lain yang diperlukan merupakan pelengkap dari pengguna 

metode wawancara dan observasi. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah–langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.
73

 

Beberapa cara yang bisa digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang yang 

melibatkan seseorang ingin memperoleh informasi dari seseorang, yang lainnya 

dengan mengajukan pertanyaan–pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
74

 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi 

terstruktur (in-deph interview), di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan.
75

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa kata-kata yang 

berkaitan tentang upaya pengembangan kepercayaan diri siswa di SD Muhtadin 
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Kota Madiun. Dalam penelitian ini, orang–orang yang akan dijadikan informan 

meliputi guru dan para siswa. Hasil wawancara dari informan tersebut ditulis 

lengkap dengan kode –kode dalam transkrip wawancara. 

2. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri–ciri spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.
76

 

Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui beberapa tahap yakni 

observasi deskriptif, kemudian observasi terfokus, dan observasi terseleksi.
77

 

Tahap observasi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan 

oleh peneliti yang berkaitan tentang upaya pengembangan kepercayaan diri siswa 

di SD Muhtadin Kota Madiun. 

3. Dokumentasi 

Cara lain untuk memperoleh data dan responden adalah menggunakan teknik 

dokumentasi. Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dan 

bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau 

tempat, di mana responden bertempat tinggal dan melakukan kegiatan 
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kesehariannya. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang 

barang tertulis.
78

 

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

lapangan tentang sejarah berdirinya Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun, 

visi, misi, kurikulum, struktur organisasi sekolah, data guru, data siswa, dan data-

data lain yang dibutuhkan peneliti. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menggambarkannya ke dalam unit–unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalaman pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan 

memuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
79

 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis intraktif dengan alur analisis model Miles dan Huberman. 
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Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, phie card, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan semakin mudah dipahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung 

oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku 

Data 

Collection 

Data Display 

Data 

Reduction 

Conclusion 
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yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan 

akhir penelitian. 

c. Conclusion Drawing/ Verification 

Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti berada di lapangan.
80

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas pada penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai cara 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan 

sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif dan pengecekan anggota. Namun 

dalam penelitian ini menggunakan dua cara saja dalam uji krediblitas yaitu 

dengan cara: 
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a. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci. Dengan meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan 

ketekunan, maka peneliti dapat memberikan data yang akurat dan sistematis 

tentang upaya pengembangan kepercayaan diri siswa di SD Muhtadin Kota 

Madiun.
81

 

b. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.
82

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan–tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan 

tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan, laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan  

a) Menyusun rancangan penelitian  

                                                           
81

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), 

329. 
82

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan...., 372. 
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b)  Memilih lapangan Penelitian  

c)  Mengurus perizinan  

d) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

e) Memilih dan memanfaatkan informan  

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian.  

2. Tahap pekerjaan lapangan  

a) Memahami latar belakang  

b) Mengumpulkan data  

3. Tahap Analisis Data 

a) Analisis selama dan setelah pengumpulan data  

b) Tahap penulisan hasil laporan  

 



 

48 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun 

 Sekolah kreatif merupakan satuan unit pendidikan yang dalam proses 

pembelajaran mendukung munculnya inisiasi kreatifitas dari semua unsur 

yang ada di dalam sekolah. Mulai dari pengelola sekolah, kepala sekolah, 

guru, staf pendukung dan siswa diberikan stimulan agar mampu melakukan 

kreatifitas terbaiknya sehingga sekolah menjadi unggul dan maju. Khusus 

terhadap siswa pihak sekolah harus memiliki persepsi sama bahwa tiap-tiap 

anak didik pada dasarnya adalah siswa yang cerdas.
83

 

Dalam penelitian Jeffrey H.Dyer, Hall B. Gregersen dan Clayton M. 

Christensen mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis kreativitas mampu 

memberikan hasil yang sangat signifikan dibandingkan dengan pembelajaran 

yang menggunakan basis intelenjensia. Dengan demikian, sekolah kreatif 

amat mungkin lebih menjawab persoalan masa depan siswa dibandingkan 

dengan sekolah yang hanya mengandalkan kecerdasan kognitif semata. Ini 

sejalan dengan pemikiran pakar multiple intelegence Howard Gardner yang 

merumuskan bahwa kegiatan kreativitas dan tindakan problem solving adalah 
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inti kecerdasan sesungguhnya seorang siswa. Adapun ciri-ciri sekolah kreatif 

sebagai berikut ini: 

1. Kurikulum berbasis kreativitas yang didasari pegalaman personal dan guru 

kreatif yang mengajar multistrategi. 

2. Membentuk nilai perilaku kreatif peserta didik dengan cara seperti 

memberi tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban benar (multi 

jawaban), menghargai jawaban yang unik, menekankan pada proses bukan 

hasil (output), memotivasi peserta didik untuk mencoba, menentukan 

sendiri yang kurang lengkap sebuah informasi, memiliki interpretasi 

sendiri terkait pengetahuan-kejadian, dan memberikan keseimbangan 

antara kegiatan terstruktur dan spontan-ekspresif. 

3. Merumuskan sebuah silabus kurikulum yang mencakup jejak penilaian 

pada proses dan hasil belajar anak didik, seperti memberi nilai positif bagi 

jawaban yang kurang tepat, memberi nilai pada proses ikhtiar tak hanya 

hasil, dan memberi apresiasi atas spontanitas siswa. 

4. Menggunakan pendekatan sainstifik dalam penguatan proses kreativitas. 

5. Menuntun siswa melakukan discovery learning. 

6. Menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi-pengetahuan 

dan berpikir logis-sistematis-kreatif.
84

 

 Sekolah Kreatif SD Muhtadin (SD Muhammadiyah) Kota Madiun 

merupakan salah satu sekolah swasta yang memiliki label sekolah kreatif 
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berada di kota Madiun yang beralamatkan di Jl. Soekarno-Hatta No. 3, 

Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun dengan Nomor Telepon 

0351-466210.
85

 

2. Sejarah Singkat Sekolah Kreatif SD Muhtadin 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin (Muhammadiyah Kota Madiun) berada di 

Jalan Soekarno-Hatta No. 03 Kelurahan Josenan Kecamatan Taman terletak 

dibagian selatan Kota Madiun merupakan tempat yang cukup strategis, sangat 

dekat dengan Masjid Darussalam. Lingkungan yang religius, menjadikan 

modal yang kuat untuk membentuk generasi Islam yang memiliki aqidah yang 

kuat dan berakhlaq mulia. Hal ini merupakan dua unsur utama yang terdapat 

di dalam Visi sekolah. Sekolah Kreatif SD Muhtadin (Muhammadiyah Kota 

Madiun) memberikan pelayanan pendidikan bernuansa Islam, dengan porsi 

mata pelajaran agama Islam yang tinggi, ditambah mata pelajaran 

Kemuhammadiyahan yang merupakan ciri khas pendidikan Muhammadiyah. 

Dua unsur penting dalam Visi SD Muhammadiyah Kota Madiun adalah 

terwujudnya generasi Islam yang Cerdas dan Ceria. Cerdas akademik maupun 

non akademik merupakan cita-cita bersama bagi Stakeholder di dalam 

memberikan layanan pendidikan yang baik. 
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Sistem pengelolaan informasi terpadu, menjadi perangkat sekolah yang 

elegan, smart dan bermartabat. Standart pengelolaan sekolah yang berbasis IT 

(Informasi Teknologi), semakin mempermudah akses warga sekolah (Kepala 

Sekolah, guru dan siswa) berkomunikasi dengan wali murid dan 

penyelenggara serta pemilik pendidikan Muhammadiyah di Kota Madiun. 

Dalam perkembangannya, SD Muhtadin Kota Madiun banyak mengalami 

perkembangan, baik secara fisik maupun kualitas non fisiknya. Tentu hal 

tersebut merupakan wujud kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan 

masyarakat dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan Sekolah Kreatif 

SD Muhtadin sesuai dengan visi dan misi sekolah.
86

 

3. Visi dan Misi Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun 

a. Visi Sekolah 

Terwujudnya generasi Islam yang bertaqwa, cerdas dan berprestasi. 

b. Misi Sekolah 

1) Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam semua mata pelajaran dan 

aktivitas sehari-hari. 

2) Mendidik berprilaku sopan, bertutur kata santun dan berkepribadian 

unggul. 

3) Meningkatkan prestasi di bidang minat bakat sesuai dengan potensi 

anak. 
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4) Melakukan transformasi ilmu pengetahuan dengan mengedepankan 

sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan 

islami (PAKEM). 

5) Menciptakan suasana kerja dan belajar yang kreatif, kondusif, aman 

dan nyaman dalam rangka efektivitas seluruh kegiatan pendidikan di 

sekolah dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. 

6) Mengoptimalkan sistem pengelolaan sistem manajemen sekolah 

berbasis IT (Informasi Teknologi) yaitu dengan menggunakan SiPinter 

(Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu). 

7) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengelola tugas-

tugas kependidikan disekolah.
 87

 

c. Motto 

Selalu berusaha untuk lebih baik. 

d. Kurikulum 

Kombinasi dan Kolaborasi kurikulum Kemendikbud dan  ISMUBARIS 

(Al Islam, Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab, Bahasa Inggris). 

4. Data Guru dan Tata Usaha Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun 

 Tenaga pengajar di Sekolah Kreatif SD Muhtadin berjumlah 27 guru, 

dengan dibantu tiga orang sebagai tata usaha dan dua orang petugas 

kebersihan. Adapun perinciannya dapat dilihat di lampiran 1.4.
88
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5. Data Siswa Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun 

 Data siswa saat peneliti melakukan penelitian di SD Muhtadin Kota 

Madiun tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 238 siswa. Adapun perinciannya 

dapat dilihat di lampiran 1.5.
89

 

6. Struktur Organisasi Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun 

a. Kepala Sekolah : Sujatmiko, S.Pd 

b. Wakil Kepala Sekolah : Ary Mustrifarini, S.Pd, M.Pd 

c. Guru kelas 1 : 1) Endah Meykawati, S.Pd 

   2) Sri Hartatik, S.Pd 

   3) Desy Sri Wahyuni, S.Pd.I 

d. Guru kelas 2 : 1) Nurul Hidayati, S.Pd.I 

   2) Sutanti Juliani, S.Pd 

   3) Ruly Astuti, S.Pd.I 

e. Guru kelas 3 : 1) Iftah Wahyu Saputra, S.Pd 

   2) Dwi Yuliana, S.Pd.I 

f. Guru kelas 4 : 1) Ilham Abadi, S.Pd 

   2) Enny Dianawati, S.Pd 

g. Guru kelas 5 : 1) Darlin Meida Ristiwana, S.Pd 

   2) Eriana Widya Rahmawati, S.Pd 

h. Guru kelas 6 : 1) Reni Musyarifah, S.Pd 

   2) Ary Mustrifarini, S.Pd, M.Pd 
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i. Guru Olahraga : 1) Iftah Wahyu Saputra, S.Pd 

Data lengkap mengenai stuktur organisasi dari Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin dapat dilihat di lampiran.
90

 

7. Ekstrakurikuler di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun 

 Berikut beberapa keterangan tentang ekstrakurikuler yang dimiliki 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun: 1) Tapak suci, 2) Paduan suara, 

3) Music vokal, 4) Cooking class, 5) English fun, 6) English club, 7) Tahfidz, 

8) Band, 9) Robotik, 10) Panahan, 11) Qiro’ah, 13) Drama, 15) Renang. 16) 

Seni lukis 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Masalah-masalah Ketidakpercayaan Diri Siswa di 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun 

Dalam proses perkembangan terhadap diri anak, tidak menutup 

kemungkinan terjadi masalah-masalah terhadap perkembangan anak-anak 

tersebut. Seperti halnya pada masalah ketidakpercayaan diri yang dihadapi 

anak. Di Sekolah Kreatif SD Muhtadin ini, anak-anak masih banyak yang 

memiliki sikap jago kandang yang mana mereka menunjukkan kepercayaan 

diri yang tinggi di dalam sekolah dan kurang percaya diri di luar sekolah. 

Hal ini, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sujatmiko selaku 

kepala sekolah adalah sebagai berikut: 
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Anak-anak masih banyak yang memiliki sikap jago kandang mbak, 

mereka itu sangat percaya diri saat mengikuti kegiatan seperti 

kompetisi classmeeting di sekolah. Tetapi saat mengikuti kompetisi di 

luar sekolah, masih ada yang takut dan kepercayaan dirinya menjadi 

rendah. Banyak dari mereka masih minder saat melakukan kompetisi 

di luar sekolah.
91

 

Ketidakpercayaan diri anak juga terlihat saat berada di dalam kelas. 

Masih terdapat beberapa anak yang memiliki tingkat kepercayaan diri rendah 

seperti pada saat jam mata pelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak diminta 

untuk membaca puisi di depan kelas tetapi masih terdapat anak yang malu 

saat membaca puisi, seperti yang telah disampaikan oleh ibu Ary 

Mustrifarini selaku wali kelas enam sebagai berikut: 

Kepercayaan anak-anak sudah cukup baik tetapi masih ada juga 

beberapa anak yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, 

seperti pada saat jam mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya 

menyuruh anak-anak untuk membacakan puisi di depan kelas tetapi 

masih ada anak yang malu saat membacakan puisi, seperti saat 

membacakan puisi intonasi anak yang malu itu monoton tidak ada 

iramanya sama seperti membaca buku biasa saja, lalu anak yang malu 

itu tadi tidak mau menatap teman-temannya dan kurang 

mengekspresikan isi dari puisi tersebut.92 
 

Dalam pertemanan anak-anak masih banyak yang membentuk 

kelompok-kelompok, sehingga ada anak yang mempunyai bakat 

menyanyi saat ditunjuk menyanyi untuk acara festival tidak mau, karena 

teman-teman yang lain tidak ada yang menyanyi hanya dia yang ditunjuk 
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untuk menyanyi sedangkan teman-temannya menari, hal ini berdasarkan 

hasil wawancara dengan ibu Endah Meykawati sebagai berikut : 

 Dalam pertemanan anak-anak masih banyak yang membentuk kelompok-

kelompok, sehingga ada anak yang mempunyai bakat menyanyi, saat saya 

tunjuk untuk menyanyi pada acara festival itu tidak mau, karena teman-

temannya yang lain tidak ada yang ditunjuk menyanyi hanya dia yang 

ditunjuk untuk menyanyi, sedangkan teman-temannya menari, jadi anak 

yang punya bakat tadi kurang percaya diri kalau tampil sendiri dan 

berbeda dengan teman-temannya yang lain.
93

 

Dalam olahraga ada beberapa anak yang menunjukkan tidak percaya 

diri, kebanyakan berasal dari anak perempuan, yang masih malu saat diminta 

oleh guru untuk mempraktekan gerakan roll depan pada materi senam lantai. 

Hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iftah Wahyu Saputra 

selaku guru olahraga sebagai berikut. 

Ketika anak-anak saya suruh untuk melakukan gerakan senam lantai 

seperti roll depan, masih ada beberapa anak yang malu dan 

menghindar untuk melakukannya,  kebanyakan anak yang malu 

tersebut dari anak perempuan. Mereka malu saat melakukannya dan 

cenderung menghindar dengan menyuruh temannya yang lain untuk 

melakukannya terlebih dahulu, hal tersebut terjadi karena memang 

anaknya pemalu dan malu karena dilihat oleh anak laki-laki.
94

 

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Sujatmiko, Ibu 

Ary Mustrifarini, Ibu Endah Meykawati, dan Bapak Iftah Wahyu Saputra 

mengenai masalah-masalah ketidakpercayaan diri pada siswa adalah masih 

ada siswa yang memiliki sikap tidak percaya diri seperti jago kandang yang 

berarti mempunyai percaya diri lebih saat di lingkungannya atau kandangnya 
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sendiri, lalu masih ada siswa yang malu mengekspresikan diri saat membaca 

puisi, serta masih ada siswa yang tidak percaya diri saat tampil berbeda dari 

teman-temannya yang lain, dan juga malu saat disuruh mempraktekkan 

gerakan olahraga. 

2. Data Tentang Upaya yang dilakukan Sekolah Kreatif SD Muhtadin 

Kota Madiun dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Siswa 

Pengembangan kepercayaan diri pada anak dapat dilakukan dengan 

berbagai cara dan metode, cara-cara atau metode tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan kepercayaan diri anak. Pengembangan kepercayaan diri ini 

dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara sebagai berikut ini. 

a. Melalui pendidikan keluarga 

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam membantu proses 

perkembangan anak, terutama pada proses perkembangan 

kepribadiannya. Dalam hal ini, keluarga merupakan lingkungan pertama 

yang bertanggung jawab terhadap pendidikan seorang anak. Berbagai cara 

dilakukan oleh keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan saudara-saudara 

seorang anak untuk mengisi usia emasnya dalam perihal kepribadian 

anak. Dengan semakin berkembangnya teknologi, dan semakin maraknya 

penggunaan dunia sosial media. Terkadang mampu mempengaruhi proses 

perkembangan kepribadian anak sehingga terdapat beberapa anak menjadi 

kurang bersosialisasi terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Sebagai 

figur panutan bagi anak, orang tua memberikan contoh kepada anak 
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seperti dengan membatasi penggunaan sosial media terhadap diri orang 

tua itu sendiri. Hal ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sunu sebagai 

orang tua dari salah satu murid di Sekolah Kreatif SD Muhtadin sebagai 

berikut. 

Sebagai orang  tua dan figur panutan bagi anak saya, anak akan 

menirukan perbuatan yang saya lakukan. Dengan begitu, saya harus 

memberikan contoh yang baik pada anak saya. Saya tidak 

memberikan ijin kepada anak saya untuk mengakses dunia sosial 

media sehingga saya pun juga membatasi penggunaan handphone 

terhadap diri saya. Selain itu saya juga memberikan contoh pada 

anak-anak untuk berani bermain serta berinteraksi dengan orang-

orang yang berada dilingkungan tempat tinggal saya.
95

 

Orang tua akan memberikan dukungan kepada anak terhadap 

kegiatan yang anak sukai. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sunu 

sebagai berikut Anak saya senang berolahraga, biasanya saya 

mendampingi anak saya saat berolahraga. Selain itu, ia juga senang 

bermain permainan tradisional seperti halma dan dhakon jadi saya 

mendampingi anak saya saat bermain.
96

 

Untuk menambah pengalaman pada diri anak, orang tua mengajarkan 

hal-hal yang baru pada anak dan memberikan tugas pada anak untuk 

melatih kemandiriannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sunu 
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senbagai berikut Saat saya memasak bakso tahu, saya meminta anak saya 

untuk memasukkan isi bakso kedalam tahunya sebisa yang ia mampu.
97

 

Peranan orang tua sangat membantu anak dalam mengembangkan 

kepercayaan dirinya, beberapa cara yang dilakukan orang tua untuk 

mengatasi rasa tidak percaya diri pada anak selain melatih 

kemandiriannya adalah dengan memberikan motivasi dan semangat 

kepada anak, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Sunu sebagai 

berikut, 

Setiap hari saya memberikan motivasi kepada anak saya, 

memberikan perhatian dan memberikan semangat agar ia tetap 

percaya pada kemampuan yang ia miliki, selain itu saya juga 

mengapresiasi hasil belajarnya dengan memujinya saja, saya tidak 

mengapresiasi hasil belajar anak saya berupa hadiah karena nanti 

membuat anak menjadi mengharapkan hadiah terus.
98

 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sunu sebagai orang tua salah satu 

siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin dapat diketahui bahwa orang tua 

merupakan figur panutan bagi anak-anak, apa yang dilakukan oleh orang 

tua akan ditiru oleh anak, selain itu orang tua juga memberikan dukungan 

kepada setiap kegiatan yang anak lakukan dengan mendampinginya. 

Untuk melatih kemandiriannya, anak diberikan tugas yang belum pernah 

anak lakukan seperti memasak. Selain itu, orang tua juga berperan dalam 
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mengembangkan kepercayaan diri dengan memberikan motivasi, 

perhatian, apresiasi dan semangat. 

b. Melalui pendidikan sekolah 

Dalam proses pendidikan, diperlukan adanya metode yang digunakan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan itu sendiri. 

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah pun menyiapkan sarana, program-

program yang bermakna dan materi pelajaran yang tersusun dalam 

kurikulum pendidikan, semua itu akan dapat dipahami dan diserap oleh 

anak didik sehingga mereka mampu mengembangkan dirinya. Seperti 

halnya dalam mengembangkan kepercayaan diri, di sekolah kreatif SD 

Muhtadin Kota Madiun terdapat  berbagai macam metode pembelajaran 

yang dirancang dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan diri anak,  

tetapi dalam pelaksanannya kurang maksimal, seperti yang telah 

disampaikan oleh Bapak Sujatmiko sebagai berikut: Semua metode 

pembelajaran yang dirancang disekolah ini untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa, tetapi dalam pelaksanaanya masih kurang 

maksimal. Hal tersebut karena waktu yang kurang dan kegiatan sekolah 

yang padat.
99
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Beberapa upaya pengembangan kepercayaan diri yang telah dirancang 

dan diterapkan pada SD Muhtadin, sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Bapak Sujatmiko sebagai berikut: 

Beberapa upaya pengembangan kepercayaan diri yang telah 

diterapkan disekolah yaitu dengan memberikan pembinaan 

sebelum melakukan kompetisi, mengadakan lomba-lomba intern 

seperti classmeeting, lomba mewarnai pada event-event tertentu 

seperti 17 Agustus, Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj, mengadakan 

outbond yang menjadi agenda rutin sekolah kami tahun ini 

outbond dilaksanakan pada bulan pebruari kemarin, lalu sekolah 

kami juga mengadakan kegiatan outdoor learning yang diadakan 

setiap satu semester sekali, setiap kelas berbeda-beda tempat 

untuk outdoor learningnya seperti semester ini kelas 1 diadakan di 

perpustakaan kota Madiun, kelas 2 di POLRES kota Madiun, 

kelas 3 di pemadam kebakaran kota Madiun, kelas 4 di radio RRI 

kota Madiun, kelas 5 di pengadilan kota Madiun, kelas 6 di KPU 

kota Madiun, untuk kelas 6 cuma diadakan pada semester 1 saja. 

Kemudian nanti pada 15 April 2018 juga akan diadakan festival 

yang bertempat dicarefour kota madiun, festival ini merupakan 

agenda tahunan sekolah kami dan  juga sebagai metode untuk 

meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, dalam festival ini nanti 

semua anak akan menampilkan pentas seni seperti menari, drama, 

menyanyi dan menampilkan beberapa ekstra yang sudah anak-

anak pelajari di sekolah. Acara ini bertempat di carefour karena 

carefour merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang banyak 

dikunjungi oleh orang-orang, diharapkan dengan diadakannya 

pada tempat umum seperti carefour ini banyak orang yang melihat 

pentas seni dari anak-anak, bukan hanya dari wali murid saja. 

Dengan tampil pada tempat umum seperti ini dapat membantu 

anak untuk mengembangkan kepercayaan dirinya pada tingkat 

yang lebih baik.
100

 

Selain program-program yang telah dirancang oleh pihak sekolah 

seperti yang telah disampaikan bapak kepala sekolah, para guru juga 

memberikan motivasi dan apresiasi sebagai metode peningkatan 

                                                           
100

 Lihat transkrip wawancara nomor: 06/W/26-03/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini 



62 
 

 

kepercayaan diri siswa, hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Ary 

Mustrifarini sebagai berikut: 

Saat anak menunjukkan sikap tidak percaya diri pada 

pembelajaran di dalam kelas, biasanya saya memberikan motivasi 

kepada anak-anak dengan meyakinkan kalau dia bisa, jangan 

menyerah, dan terus belajar lagi di rumah. Memberikan apresiasi 

berupa hadiah pada anak-anak yang tampil bagus saat membaca 

puisi di depan kelas,  mampu meningkatkan percaya diri anak, 

selain itu saya juga memberikan pengertian kepada anak-anak 

untuk menghargai dan memperhatikan teman-temannya yang akan 

tampil membaca puisi di depan kelas agar temannya yang di depan 

tampil dengan maksimal dan percaya diri. Kepercayaan diri anak-

anak juga dikembangkan melalui program yang sudah dirancang 

oleh sekolah seperti festival anak kreatif ke-7 yang diadakan pada 

hari minggu 15 April nanti, dalam festival ini nanti semua anak 

akan tampil tanpa kecuali.
101

 

Hal yang hampir sama dilakukan oleh ibu Endah Meykawati untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa sebagai berikut ini: 

Untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, saya biasanya 

memberikan motivasi dengan memberikan semangat kepada anak-

anak bahwa dia bisa melakukannya, saya juga memberikan 

apresiasi pada anak-anak yang tampil bagus berupa “TOS” dengan 

saya. Selain itu, kepercayaan diri anak-anak juga ikut berkembang 

melalui program-program yang sudah dirancang oleh sekolah 

seperti program festival anak kreatif.
102

 

 Dari wawancara dengan Bapak Sujatmiko, Ibu Ary Mustrifarini dan 

Ibu Endah Meykawati diperkuat dengan observasi yang peneliti lakukan 

pada tanggal 15 April 2018 yaitu: 
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Minggu 15 April 2018, pukul 09.30 WIB adalah acara festival 

anak kreatif ke-7 digelar yang bertempat di sebuah pusat 

perbelanjaan yang ada dikota Madiun yaitu di carefour. Acara ini 

merupakan program rutin yang digelar satu tahun sekali pada 

akhir semester genap, yang menampilkan beberapa pentas seni 

dari anak-anak mulai kelas 1 sampai kelas 6. Pentas seni yang 

ditampilkan oleh anak-anak diantaranya yakni menyanyi, menari 

tradisional, dance, hafiz surat-surat pendek, drama, band, reog 

Ponorogo, dan ekstra tapak suci. Anak-anak yang akan tampil 

memakai properti dan make up sesuai yang akan mereka 

tampilkan di depan banyak orang. Waktu itu sekitar ada 20 

penampilan yang akan ditampilkan, jadi anak-anak harus antri 

menunggu giliran mereka sambil melihat penampilan dari teman-

temannya yang lain. Tak jarang apa yang mereka tampilkan 

membuat orang yang menonton tertawa. Saat menari terdapat 

beberapa anak yang masih belum begitu hafal pada gerakan 

tampilannya. Namun anak-anak yang tampil sangat menikmati 

penampilanya, mereka menunjukkan kepercayaan diri yang baik 

di atas panggung dan berekspresi sesuai apa yang mereka 

perankan.
103

 

Nashwa yang merupakan salah satu siswa kelas tiga di SD Muhtadin 

Kota Madiun juga ikut memberikan tanggapannya: Aku senang bisa 

tampil menyanyi bersama teman-teman pada acara festival kemarin, aku 

berani tampil dan dilihat oleh orang tuaku, dilihat banyak orang, dan bisa 

dilihat teman-temanku. 
104

 

Dari wawancara dengan Bapak Sujatmiko, Ibu Ary Mustrifarini, Ibu 

Endah Meykawati, Nashwa dan juga observasi yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa dengan adanya program-program yang kreatif dari 

                                                           
103

 Lihat transkrip observasi nomor: 01/O/15-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini 
104

 Lihat transkrip wawancara nomor: 10/W/18-04/2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini 

 



64 
 

 

sekolah seperti festival anak kreatif ini mampu mengembangkan 

kepercayaan diri siswa menjadi lebih baik, selain itu para guru juga 

membantu mengembangkan kepercayaan diri anak dengan memberikan 

motivasi dan apresiasi pada setiap siswa yang menunjukkan sikap tidak 

percaya diri saat di dalam kelas. 

c. Melalui Kegiatan Olahraga 

Olahraga merupakan mata pelajaran yang menekankan pada aspek 

motorik anak. Selain itu, olahraga juga memiliki banyak sekali cabang 

olahraga yang memerlukan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan 

olahraga tersebut. Namun tidak semua materi olahraga dapat 

tersampaikan disekolah karena kurangnya sarana dan prasarananya, 

seperti yang disampaikan oleh Bapak Iftah Wahyu Saputra sebagai 

berikut, 

Olahraga sebenarnya banyak materinya tetapi karena kurangnya 

sarana dan prasarana jadi penyampaian materi tersebut kurang 

maksimal. Saya masih mengajarkan gerak dasar pada anak-anak 

kelas 1 dan kelas 2 seperti gerak kelincahan, lalu pada kelas 3 

materi yang saya sampaikan mengenai olahraga yang  dipadukan 

dengan permainan, pada kelas 4 dan kelas 5 sudah fokus pada 

cabang atletik, bulutangkis dan renang, sedangkan untuk kelas 6 

materi yang saya sampaikan tentang permainan. Dalam olahraga 

ada beberapa cabang yang dikompetisikan, dalam setiap kompetisi 

pasti ada lawannya, untuk memenangkan dari kompetisi itu anak-

anak harus percaya kepada dirinya sendiri dan kompak dalam 

bermain.
105
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Daniel salah satu siswa kelas tiga di Sekolah Kreatif SD Muhtadin 

juga memberikan tanggapannya Saya suka bermain sepak bola kak, 

pernah mengikuti kompetisi di sekolahan seperti classmeeting, saya juga 

pernah mendapatkan juara, dan saya pernah merasa gugup saat melawan 

kelas enam sehingga saat itu  kelompok saya tidak bisa memenangkan 

kompetisinya.
106

 

Untuk mengatasi ketidak percayaan diri pada anak, terdapat beberapa 

cara yang digunakan oleh guru seperti memotivasi, membiasakan anak 

berani tampil dan menanamkan tekat ingin bisa pada setiap kegiatan 

olahraga, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Iftah Wahyu Saputra 

sebagai berikut, 

Untuk mengatasi ketidak percayaan diri pada anak, biasanya saya 

memberikan motivasi pada anak diawal-awal pembelajaran, selain 

itu saya juga memotivasi anak dengan memberikan gambaran 

beberapa atlet yang sudah juara agar memberikan semangat lagi 

pada anak. Lalu saya juga membiasakan anak untuk berani tampil 

dan menanamkan tekat ingin bisa pada setiap kegiatan olahraga.
107

 

Selain itu, olahraga bisa membantu dalam meningkatkan kepercayaan 

diri anak karena sifat olahraga yang fresh, menyenangkan, dan anak-anak 

tidak mudah bosan saat mata pelajaran olahraga. Terlebih-lebih anak 
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sudah bisa menguasainya, kepercayaan diri anak tersebut akan timbul 

dengan baik. Hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iftah 

Wahyu Saputra sebagai berikut, 

Pada mata pelajaran olahraga ini, bisa membantu meningkatkan 

kepercayaan diri anak karena sifat olahraga yang dapat membuat 

anak fresh, dan menyenangkan serta olahraga sendiri dapat 

dipadukan dengan permainan-permainan yang mampu membuat 

anak-anak tidak mudah bosan saat pelajaran olahraga berlangsung. 

Terlebih-lebih ketika anak sudah bisa menguasai olahraga 

tersebut, kepercayaan diri anak tersebut akan tumbuh dengan 

baik.
108

 

Hasil wawancara dengan Bapak Iftah Wahyu Saputra diperkuat 

dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut, 

Pada hari kamis, 19 April 2018, pukul 08.00 waktunya 

pembelajaran olahraga pada kelas 3 dimulai, terlihat beberapa 

anak senang dengan pembelajaran olahraga. Waktu itu, anak-anak 

sedang bermain bola voli dengan guru olahraga bapak iftah. 

Terlihat anak-anak sangat bersemangat dalam bermain bola 

volinya. Kegiatan olahraga sangatlah menyenangkan, 

menyegarkan dan tidak membuat anak-anak bosan. Anak-anak 

juga terlihat menguasai dalam bermain bola volinya sehingga 

anak-anak bermain dengan bagus dan percaya akan kemampuan 

yang dimilikinya.
109

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Iftah Wahyu Saputra, daniel 

dan juga hasil observasi dari peneliti dapat diketahiui bahwa olahraga 

memiliki banyak materi namun dalam penerapannya tidak semua 

materi olahraga dapat diajarkan karena terbatasnya sarana dan 
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prasarana yang ada. Olahraga juga dapat digunakan untuk 

mengembangkan kepercayaan diri siswa karena olahraga bersifat 

menyenangkan, menyegarkan serta olahraga dapat dipadukan dengan 

permainan sehingga tidak membuat anak-anak cepat mudah bosan. 

Selain itu, dalam olahraga  terdapat suatu kompetisi, yang mana dalam 

kompetisi tersebut anak-anak harus berhadapan dengan lawan 

mainnya. Untuk dapat memenangkan kompetisinya, anak-anak harus 

berani bertanding melawan lawan mainnya dengan percaya pada 

kemampuan yang ia miliki, dengan mempercayai kemampuan yang 

dimilikinya maka kepercayaan diri anak akan meningkat saat 

menghadapi lawan mainnya. 



 

1 

BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data Masalah-Masalah Ketidak Percayaan Diri Siswa di Sekolah 

Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun 

Perkembangan anak pada usia Sekolah Dasar dianggap sebagai usia yang 

sangat baik untuk menemukan jati diri anak. Pada usia ini anak-anak masih pada 

tahap perkembangan kepribadiannya yang membantu anak untuk tumbuh dan 

berkembang menuju dewasa. Tugas dan fungsi utama kepribadian bagi diri anak 

adalah mengusahakan supaya berbagai kebutuhan anak terpenuhi. Usaha itu 

biasanya dihadapkan pada berbagai kesulitan dan hambatan. Hambatan itu 

menyangkut pada suatu bidang yang luas sekali, yaitu penyelenggaraan 

hubungan-hubungan yang tidak lancar, terutama dengan dunia luar. Masalah ini 

perlu dipahami dengan baik, karena gangguan dalam fungsi kepribadian akan 

memperlihatkan diri dalam gangguan kepercayaan diri.
110

 

Dalam hidup, sangat diperlukan sekali kepercayaan terhadap diri sendiri 

untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kepercayaan diri akan menjadikan pikiran, 

sikap, ucapan, dan perilaku akan terwujud dengan penuh keyakinan, dan hal itu 

akan menjadi dasar bagi respon kita terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial 
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maupun lingkungan pendidikan di mana kita berinteraksi dan berkomunikasi.
111

 

Namun, tidak semua anak memiliki kepercayaan diri yang baik. Masih ada 

masalah-masalah yang dapat menyebabkan anak menunjukkan sikap ketidak 

percayaan pada dirinya. Beberapa masalah ketidakpercayaan diri yang peneliti 

temukan pada siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun antara lain: 

1. Jago kandang  

Jago kandang adalah salah satu masalah ketidakpercayaan diri yang 

terjadi pada siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. Pada siswa SD 

Muhtadin sifat jago kandang yang muncul yakni saat melakukan kompetisi, 

siswa merasa berani dan percaya diri saat melakukan kompetisi di dalam 

lingkungan sekolah, dan merasa kurang percaya diri, takut dan minder saat 

melakukan kompetisi di luar lingkungan sekolah. Hal tersebut menunjukkan 

kepercayaan diri yang ada pada diri anak masih  perlu ditingkatkan lagi agar 

anak-anak siap dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang 

akan dihadapi anak dimana pun tempatnya.  

Arti kata jago kandang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

adalah orang yang hanya berani atau unggul (berbicara, melawan, dan 

sebagainya) di lingkungannya sendiri. Menurut psikolog Rose Mini anak 

yang jago kandang biasanya disebabkan karena merasa dirinya terancam jika 
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ada di luar rumah dengan orang yang tak dikenal. Supaya lebih aman ketika 

di luar rumah, ia lebih memilih diam saja. Sebaliknya, ketika ada di rumah, 

anak pun  kembali jadi pemberani untuk bertindak apapun. Sifat jago 

kandang pada siswa bisa dipengaruhi oleh pola pengasuhan orang tua dan 

temperamen.
112

  

2. Malu saat maju ke depan kelas 

 Dalam mengikuti pembelajaran di kelas, kepercayaan diri anak sudah 

cukup bagus tetapi masih ada beberapa anak yang menunjukkan sikap tidak 

percaya diri seperti saat disuruh oleh guru membacakan puisi di depan kelas, 

masih ada anak yang malu untuk mengekspresikan isi puisi sehingga 

berdampak pada penampilannya di depan kelas dengan menunjukkan sikap 

takut kecewa terhadap penampilannya sendiri sehingga enggan menatap 

audien.  

Rasa malu pada dasarnya adalah ketakutan untuk tidak dicintai. Rasa 

malu dapat terjadi di mana saja, malu dapat muncul pada diri seseorang 

terkait dengan dimensi psikologi, teologi, filosofis, dan sosiologis. 

Seseorang yang mengalami rasa malu berarti ia sedang mengalami konflik 

dalam dirinya, yaitu konflik karena dirinya melakukan negoisasi nilai antara 
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kenyataan dan naluri, jika naluri dan kenyataan itu tidak selaras, maka terjadi 

konflik, dan timbul rasa malu.
113

 

3. Pengaruh dari teman sebaya 

Kepercayaan diri pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh diri anak 

sendiri tetapi bisa juga dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar 

anak tersebut. Anak-anak akan sering berinteraksi dan bersosialisasi dengan 

orang-orang yang berada di sekolah tersebut seperti guru-guru dan teman-

temannya. Di sekolah anak-anak akan mencari teman untuk bermain dan 

belajar, terkadang dalam pertemanan anak-anak akan membentuk sebuah 

kelompok, dimana kelompok pertemanan tersebut dapat memberikan 

dampak pada kepribadian seorang anak, baik berdampak buruk atau 

berdampak baik. Teman bisa memberikan dampak dalam pengembangan 

kepercayaan diri pada anak, seperti saat seorang guru mengetahui bakat 

seorang anak seperti menyanyi, lalu guru tersebut meminta anak tersebut 

untuk menyanyi pada sebuah acara yang akan diadakan oleh sekolah tetapi 

anak tersebut tidak mau karena hanya dia saja yang ditunjuk oleh guru untuk 

menyanyi sedangkan banyak dari temannya yang tampil menari. Anak yang 

memiliki bakat menyanyi tadi menjadi kurang percaya diri akan kemampuan 

yang ia miliki, karena teman dalam kelompoknya tidak ada yang menyanyi 
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seperti ia. Sehingga anak tersebut menjadi kurang percaya diri kalau tampil 

sendiri dan berbeda dengan teman-temannya yang lain.  

Teman juga menjadi faktor penting, saat tidak diterima oleh komunitas 

(kelompok) yang kita sukai maka kita akan merasa rendah diri, sebab konsep 

diri kita cenderung negatif. Akan tetapi, jika kita diterima dan mendapatkan 

perlakuan positif dari teman-teman sebaya, hal itu akan mengembangkan 

konsep diri kita ke arah yang positif.
114

 

4. Malu saat melakukan gerakan olahraga 

Dalam usia sekolah perkembangan dan pertumbuhan anak sangatlah 

penting. Untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi 

anak yang sehat dan bugar, anak-anak diberikan pembelajaran yang 

berkaitan dengan kebugaran jasmani dan rohani yakni pembelajaran 

olahraga. Dalam olahraga terdapat berbagai macam pembelajaran yang 

berkaitan dengan olah tubuh, sehingga materi olahraga tersebut harus 

dipraktekkan. Anak-anak pun juga harus mempraktek gerakan yang 

dicontohkan oleh guru. Tetapi terdapat beberapa anak yang saat diminta 

untuk mempraktekkan masih ada yang malu dan menghindar untuk 

melakukannya, kebanyakan anak yang malu tersebut dari anak perempuan. 

Mereka malu saat melakukannya dan cenderung menghindar dengan 

menyuruh temannya yang lain untuk melakukannya terlebih dahulu, hal 
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tersebut terjadi karena memang anaknya memiliki sifat pemalu dan malu 

karena dilihat oleh anak laki-laki. 

Rasa malu pada umumnya timbul karena konsep diri yang negatif. 

Merasa tidak sebanding bila dibandingkan dengan orang lain. Akibatnya 

kurang yakin pada kemampuan diri sendiri, terlalu perasa, kurang mendapat 

kepercayaan atau penghargaan dan takut salah.
115

 

B. Analisis Data Upaya yang Dilakukan Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota 

Madiun dalam Mengembangkan Kepercayaan Diri Siswa 

Percaya diri tidak dibawa dari lahir, rasa percaya diri berkembang secara 

bertahap dan bisa berubah sesuai dengan upaya kita, atau guru, untuk 

meningkatkan ke arah yang lebih tinggi. Percaya diri amat penting bagi 

seseorang, tanpa itu hidup dan kehidupan kita, akan terus dihantui oleh rasa takut 

dan inferior (minder). Dalam mengembangkan kepercayaan diri terdapat 

berbagai upaya untuk mengembangkannya sebagai berikuti ini, 

1. Melalui Pendidikan Keluarga 

Menurut Mansur pendidikan keluarga adalah proses pemberian nilai-nilai 

positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai fondasi pendidikan 

selanjutnya. Selain itu, Abdulloh juga mendefinisikan pendidikan keluarga 

adalah segala usaha yang dilakukan orang tua, berupa pembiasaan dan 

improvisasi untuk mengembangkan kepribadian anak. Pada hakikatnya, fungsi 
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keluarga adalah sebagai pendidikan budi pekerti, sosial, kewarganegaraan, 

pembentukan kebiasaan dan pendidikan intelektual anak. Mollehnhaur dalam 

Abdulloh membagi tiga fungsi keluarga dalam pendidikan anak, yaitu: 

a. Fungsi kuantitatif, yaitu menyediakan bagi pembentukan perilaku dasar, 

artinya keluarga tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar fisik anak, 

berupa pakaian, makanan, dan minuman, serta tempat tinggal yang layak. 

Akan tetapi, keluarga dituntut  untuk menyediakan dan memfasilitasi 

ketersediaan dasar-dasar kebaikan, berupa perilaku, etika, sopan santun, 

dan pembentukkan karakter anak yang santun dan berakhlak baik sebagai 

fitrah manusia yang hakiki. 

b. Fungsi-fungsi selektif, yaitu menyaring pengalaman anak dan 

ketidaksamaan posisi keasyarakatan karena lingkungan belajar. Artinya 

pendidikan keluarga berfungsi sekaligus memerankan diri sebagai kontrol 

pengawasan terhadap diri anak akan berbagai informasi yang diterima 

anak. 

c. Fungsi pedagogis, yaitu mewariskan nilai-nilai dan norma-norma. Artinya 

pendidikan keluarga berfungsi memberikan warisan nilai-nilai yang 

berkaitan dengan aspek kepribadian anak. Tugas akhir pendidikan 
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keluarga tercermin dari sikap, perilaku dan kepribadian (personality) anak 

dalam kehidupan sehari-hari yang ditampilkan.
116

 

Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Bagi anak, 

orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani. Sebagai model, orang 

tua seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi anak dalam keluarga. 

Sikap dan perilaku orang tua harus mencerminkan budi pekerti yang baik serta 

orang tua juga mampu menunjukkan kepribadian yang tangguh kepada anak 

sehingga kepribadian pada anak juga tumbuh dengan baik. 

Pada zaman sekarang ini, teknologi semakin berkembang dan semakin 

maraknya penggunaan dunia sosial media. Dengan berkembangnya teknologi 

tersebut, terkadang mampu mempengaruhi proses perkembangan kepribadian 

anak sehingga terdapat beberapa anak menjadi kurang bersosialisasi terhadap 

lingkungan tempat tinggalnya dan dikhawatirkan akan berdampak pada diri 

anak tersebut seperti kurang percaya diri saat berada di lingkungannya. Untuk 

mengatasi hal tersebut, orang tua sebagai figur panutan bagi anak mengambil 

langkah dengan membatasi penggunaan handphone pada diri orang tua itu 

sendiri. Selain itu, orang tua juga memberikan contoh kepada anak untuk 

berani berkomunikasi, bermain dan berinteraksi dengan orang-orang yang 

berada di sekitar lingkungannya. Dengan contoh-contoh baik yang telah 
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ditunjukkan oleh orang tua dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri 

anak sehingga anak tidak minder saat berada di lingkungan tempat tinggalnya. 

Tidak hanya itu, orang tua juga harus mendukung setiap kegiatan yang 

anak sukai. Dengan memberikan dukungan kepada anak, akan 

membangkitkan rasa kepercayaan dirinya, karena dengan diberikannya 

dukungan dari orang tua berarti orang tua mempercayai kemampuan yang 

dimiliki oleh anak. Selain itu, orang tua juga memberikan pengalaman baru 

dan tantangan kepada anak untuk melatih kemandiriannya. Dengan melatih 

anak menjadi seseorang yang mandiri, menjadikan anak berani menghadapi 

masalahnya sendiri dan melakukan semua tugasnya dengan mandiri. Anak 

yang mandiri, akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, karena ia merasa 

mampu melakukan semuanya dengan sendiri. 

Orang tua akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Banyak hal yang 

dilakukan oleh orang tua untuk mengembangkan diri anaknya. Proses 

pengembangan diri pada anak berupa pengembangan pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), sikap dan perilaku positif (attitude). Dalam 

proses pengembangan diri anak, tidak menutup kemungkinan terjadi masalah. 

Kebanyakan masalah yang dihadapi anak terjadi pada proses pengembangan 

sikap dan perilakunya seperti rasa tidak percaya diri, sehingga terdapat suatu 

kurikulum yang dirancang oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan yang 

bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa menjadi lebih baik. Untuk 
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membantu apa yang sudah dirancang oleh pemerintah, membutuhkan peran 

orang tua agar mendapatkan hasil yang baik. 

Peran orang tua dalam mengembangkan sikap percaya diri pada anak 

menggunakan berbagai cara. Beberapa cara yang dilakukan oleh orang tua 

yakni dengan memberikan motivasi agar anak sejak dari rumah sudah 

memiliki konsep diri yang kuat, memiliki kepribadian dan mental yang kuat, 

sehingga proses pengembangan dirinya saat di sekolah tidak mengalami 

kesulitan dalam perihal attitude. Selain itu, orang tua juga memberikan 

perhatian kepada anak sehingga anak tidak akan merasa kurang rasa kasih 

sayang dari orang tuanya, ketika anak diperhatikan akan menimbulkan rasa 

senang dalam diri anak, dengan perasaan senang tersebut kepercayaan diri 

anak akan semakin meningkat karena anak terhindar dari rasa takut, cemas 

dan memiliki keberanian yang baik. Orang tua juga memberikan apresiasi 

berupa pujian terhadap hasil yang telah dicapai oleh anaknya dan memberikan 

semangat kepada anak sebagai bentuk dukungan atas apa yang dilakukan oleh 

anaknya. 

2. Melalui Pendidikan Sekolah 

Bagi anak, sekolah merupakan rumah kedua baginya, separuh waktu anak 

dihabiskan di sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah pun menyiapkan 

sarana, program-program bermakna serta materi pembelajaran yang tersusun 

dalam kurikulum. Semuanya disusun untuk membantu anak dalam proses 

mengembangkan dirinya. Seperti halnya dalam mengembangkan kepercayaan 
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diri pada anak, di Sekolah Kreatif SD Muhtadin terdapat beberapa program 

yang telah dirancang oleh sekolah untuk membantu mengembangkan 

kepercayaan diri anak menjadi yang lebih baik. Selain itu, metode 

pengembangan kepercayaan diri di SD Muhtadin tidak hanya melalui 

program-program yang diselenggarakan di luar kelas saja, tetapi di dalam 

pembelajaran di kelas guru-guru pun ikut berperan dalam mengembangkan 

kepercayaan diri anak. 

Di dalam sekolah semua metode pembelajaran yang dirancang sudah 

terintegrasikan untuk membantu mengembangkan kepercayaan diri anak, 

tetapi pelaksanaan metode itu kurang maksimal karena waktu yang kurang 

dan kegiatan sekolah yang padat. Beberapa metode pengembangan 

kepercayaan diri yang telah diterapkan sekolah  yaitu dengan memberikan 

pembinaan sebelum melakukan kompetisi, memberikan pembinaan pada 

siswa mampu menumbuhkan rasa optimis pada diri siswa, sehingga ketika 

siswa sudah optimis dengan kemampuan yang ia miliki, maka kepercayaan 

diri siswa akan ikut berkembang. Selain itu, terdapat beberapa lomba-lomba 

intern seperti classmeeting, lomba mewarnai yang dilakukan pada event-event 

tertentu seperti 17 Agustus, Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj. Beberapa manfaat 

lomba bagi perkembangan diri anak, sebagai berikut: 

a. Meningkatkan Kreativitas 

Seorang siswa dalam melakukan kegiatan lomba pasti akan berusaha 

dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan perlombaan tersebut. Hal 
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ini memacu seorang siswa untuk menggali sedalam-dalamnya tentang 

materi perlombaan yang diselenggarakan.
117

 

b. Meningkatkan Ketangkasan 

Pada lomba-lomba yang membutuhkan tehnik dan skill tentu ini sangat 

membutuhkan kemampuan siswa. Pastinya mereka akan bersungguh-

sungguh agar kemampuannya dalam kegiatan perlombaan tersebut keluar 

secara maksimal dengan kata lain secara  tidak sadar itu dapat memupuk 

ketangkasan seorang siswa 

c. Memupuk Mental 

Sudah pasti ketegangan dalam sebuah perlombaan selalu dialami oleh 

para peserta lomba. Hal ini disebabkan karena dorongan psikis dalam diri 

siswa karena disaksikan oleh orang banyak, dan tentunya rasa takut untuk 

terlihat buruk di mata para penonton. Oleh karena itu, sangat baik siswa 

yang sering melakukan perlombaan, karena lambat laun mental siswa 

tersebut semakin lama akan semakin terbentuk. 

d. Meningkatkan Percaya diri 

Siswa yang sering melakukan perlombaan tingkat kepercayaan dirinya 

tentu lebih baik dari yang tidak pernah mengikuti perlombaan. Hal 

demikian disebabkan karena pengalaman yang dimiliki oleh siswa. 
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Semakin siswa berpengalaman maka akan semakin meningkat pula 

tingkat kepercayaan dirinya. 

e. Sebagai Refresing Pembelajaran 

Perlombaan meskipun seolah tampak seperti permainan namun 

sebenarnya itu adalah sebuah pembelajaran yang tidak disadari oleh 

peserta didik. Seolah perlombaan menjadi refresing bagi para siswa yang 

jenuh dengan materi pembelajaran yang hampir setiap hari dijejalkan 

pada otak peserta didik. Dengan perlombaan sejenak siswa akan 

melupakan materi pelajaran dan beralih pada kegiatan perlombaan yang 

sebenarnya itu juga masih dalam kegiatan pembelajaran.
118

 

Di SD Muhtadin juga mengadakan kegiatan outbond yang menjadi 

agenda rutin sekolah yang dilaksanakan satu tahun sekali. Outbond 

merupakan salah satu program pengembangan diri yang dikemas dalam 

suasana yang menyenangkan dan lebih banyak dilakukan dalam permainan. 

Outbond adalah program pelatihan luar ruangan yang diwujudkan dalam 

bentuk permainan-permainan dan kegiatan-kegiatan lainnya.  

Menurut Sumarjo kegiatan outbond secara tidak langsung mengajak anak 

untuk melakukan aktivitas yang menuntun anak, menjadi pribadi yang 

mandiri. Permainan yang lucu dan meyenangkan membuat anak lebih tertarik 

untuk mengikutinya, tanpa disadari oleh anak mereka telah melakukan 

permainan yang merupakan suatu simulasi kehidupan yang memerlukan 
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kemampuan olah pikir, menjalankan peran, dan belajar menyelesaikan 

masalah yang mereka hadapi dengan praktik secara langsung. Permainan yang 

mereka lakukan, juga mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan teman 

sebaya, kerjasama, kejujuran, kemandirian, dan melatih anak menjadi lebih 

berani dan tenang dalam menghadapi suatu beban dan tantangan. Melalui 

outbond anak-anak akan belajar dari pengalaman tentang kepercayaan diri, 

kemandirian, motivasi berprestasi, kontak sosial, empati, pengendalian diri 

dan sebagainya. Pengalaman yang anak dapat dari kegiatan outbond dapat 

membantu anak dalam mengembangkan diri serta kepercayaan dirinya.
119

 

Selain itu sekolah juga mengadakan kegiatan outdoor learning yang 

diadakan setiap satu semester sekali, setiap kelas berbeda-beda tempat untuk 

outdoor learningnya seperti semester ini kelas 1 diadakan di perpustakaan 

kota Madiun, kelas 2 di POLRES kota Madiun, kelas 3 di pemadam 

kebakaran kota Madiun, kelas 4 di radio RRI kota Madiun, kelas 5 di 

pengadilan kota Madiun, kelas 6 di KPU kota Madiun, untuk kelas 6 cuma 

diadakan pada semester 1 saja.  

Kegiatan Outdoor learning memberikan dampak yang positif bagi peserta 

didik diantaranya adalah sikap kepercayaan dan persepsi diri yang lebih baik. 

Outdoor learning dapat meningkatkan keterampilan sosial, kerjasama, dan 

komunikasi yang lebih baik. Selain itu, kemampuan akademik peserta didik 
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dan kesadaran lingkungan menjadi lebih baik. Selain itu, outdoor learning 

mendukung untuk kesehatan dan pertumbuhan peserta didik karena fisik 

peserta didik terlibat aktif dan bebas bergerak, meningkatkan kepercayaan diri 

peserta didik, memberi kesempatan lebih luas bagi peserta didik untuk 

berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan keaktifan peserta didik di 

dalam belajar. Outdoor learning juga mengembangkan peserta didik untuk 

belajar keamanan dan pemantauan karena belajar dalam situasi yang baru dan 

resiko yang lebih tinggi, mengembangkan kreatifitas dan kemampuan 

menyelesaikan masalah, meningkatkan daya imajinasi, penemuan dan 

kemampuan nalar peserta didik.
120

 

Tidak hanya itu, terdapat sebuah program yang juga dirancang untuk 

mengembangkan kepercayaan diri siswa yakni festival anak kreatif yang 

bertempat di carefour kota madiun, festival ini merupakan agenda tahunan 

sekolah dan  juga sebagai metode untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. 

Festival ini merupakan wadah bagi semua anak untuk menunjukkan bakat 

yang dimilikinya dengan menampilkan pentas seni seperti menari, drama, 

menyanyi dan menampilkan beberapa ekstra yang sudah anak-anak pelajari 

disekolah. Adanya festival membantu mengembangkan diri pada anak, dengan 

menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak. Acara ini bertempat 

pada sebuah pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. 
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Dengan tampil pada tempat umum seperti ini dapat membantu anak untuk 

mengembangkan kepercayaan diri menjadi yang lebih baik. 

Tidak hanya melalui program yang sudah dirancang sekolah, guru-guru 

pun ikut ambil peran dalam mengembangkan kepercayaan diri anak saat 

berada di dalam kelas. Untuk meningkatkan kepercayaan pada diri anak, guru 

mengambil langkah dengan memberikan motivasi-motivasi yang mampu 

membangun konsep diri yang kuat pada anak agar anak tidak memiliki sikap 

rendah diri. Selain itu, guru-guru pun memberikan apresiasi kepada anak 

berupa hadiah atau pun “TOS” antara tangan peserta didik dengan guru 

sebagai penghargaan pada anak atas hasil yang ia capai dan memberikan 

perhatian kepada anak untuk menghargai penampilan teman-temannya yang 

lain. Dengan memberikan penghargaan dan perhatian pada anak, mampu 

menambah kepercayaan diri seorang anak, karena anak akan merasa di hargai 

sehingga ia percaya terhadap kemampuan yang ia miliki dan merasa senang 

ketika diperhatikan. 

3. Melalui Pembelajaran Olahraga 

Dalam proses pembelajaran, kesehatan tubuh anak sangatlah penting, 

karena dengan memiliki tubuh yang sehat aktivitas anak disekolah akan 

berjalan dengan lancar serta anak mudah untuk mengikuti pembelajaran di 

kelas. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran pada diri anak, anak-anak 

dibekali ilmu yang sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran yakni 

pembelajaran olahraga. Pembelajaran olahraga sendiri terdapat banyak 
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materinya seperti gerak dasar, atletik, akuatik, permainan bola besar, dan 

masih banyak lagi. Terkadang dalam pembelajaran olahraga terdapat beberapa 

materi yang dapat dimodifikasi seperti mempadukan materi olahraga dengan 

permaianan-permainan lainnya. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang 

dilaksanakan sebagai proses pendidikan untuk mengembangkan, dan membina 

potensi jasmaniah dan rohaniah dalam bentuk permainan, 

perlombaan/pertandingan. Pendidikan olahraga bertujuan untuk mendorong, 

membangkitkan, mengembangkan dan membina kekuatan-kekuatan 

jasmaniah maupun rohaniah pada setiap manusia untuk melahirkan sosok 

warga yang sportif, jujur, dan sehat. 

Menurut guru olahraga di sekolah kreatif SD Muhtadin Kota Madiun, 

olahraga merupakan sebuah pembelajaran yang berkaitan dengan olah tubuh 

atau motorik siswa. Di dalam olahraga banyak sekali materi yang bisa 

dipelajari oleh anak-anak, namun tidak semuanya dapat dipelajari di sekolah, 

hal tersebut dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang 

kegiatan olahraga tersebut, sehingga hanya beberapa materi pembelajaran 

yang mampu disampaikan disekolah dengan menyesuaikan sarana dan 

prasarana yang ada. 

Dalam olahraga terdapat beberapa cabang yang dikompetisikan baik di 

tingkat kabupaten, kota maupun propinsi. Kompetisi merupakan ajang dimana 

anak-anak beradu kekuatan antara kelompok yang satu dengan kelompok 

yang lain untuk mendapatkan nilai yang paling baik di antara kelompok-
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kelompok lainnya. Untuk mampu memenangkan kompetisi tersebut, anak-

anak harus membangun mindset terhadap dirinya sendiri bahwa ia bisa 

memenangkan kompetisinya, ia percaya kepada kemampuan yang ia miliki, 

selain itu anak-anak juga harus saling menjaga komunikasi antar pemain agar 

bermain bagus dan kompak. Dengan membangun mindset terhadap dirinya 

sendiri akan menambah keyakinan pada kemampuan yang anak miliki 

sehingga anak akan percaya diri saat menghadapi lawan mainnya. 

Berbagai masalah ketidak percayaan diri juga ditemukan saat anak-anak 

melakukan olahraga. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh guru untuk 

mengatasi masalah tersebut seperti memberikan motivasi kepada anak pada 

awal pembelajaran. Selain itu, guru juga memberikan motivasi pada anak 

dengan memutarkan video beberapa atlet yang sudah juara untuk 

membangkitkan semangat anak. Lalu guru juga membiasakan anak untuk 

berani tampil dan menanamkan tekat ingin bisa pada setiap pembelajaran 

olahraga. Dengan membiasakan anak berani tampil akan membantu anak 

dalam mengembangkan kepercayaan dirinya, serta dengan menanamkan tekat 

ingin bisa mampu menghindarkan anak dari rasa pesimis akan kemampuan 

yang ia miliki sebelum ia mencobanya. Dengan menerapkan beberapa cara 

tersebut dapat membantu mengembangkan kepercayaan diri anak. 

Selain itu, olahraga bisa membantu anak dalam mengembangkan 

kepercayaan dirinya karena olahraga merupakan pembelajaran yang bersifat 

menyenangkan, menyegarkan dan tidak membuat anak-anak jenuh. Materi 
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olahraga juga dapat dipadukan dengan permainan-permainan yang 

menjadikan anak tidak bosan saat pembelajaran. Anak-anak akan merasa 

senang apabila mampu melakukan gerakan-gerakan olahraga, dengan 

perasaan senang tersebut, kepercayaan diri anak dapat berkembang. Apalagi 

kalau anak sudah menguasainya, kepercayaan diri anak akan semakin 

berkembang. Melalui kegiatan olahraga, kepercayaan diri pada anak dapat 

berkembang dengan menunjukkan sikap optimis akan kemampuan yang 

dimiliki, berani menghadapi lawan, merasa senang, bertanggung jawab, dan 

berani mengambil keputusan dalam sebuah pertandingan. 

  



87 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Sekolah Kreatif 

SD Muhtadin Kota Madiun dengan judul Upaya Pengembangan Kepercayaan 

Diri Siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun  dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rasa ketidak percayaan diri pada anak bisa timbul karena beberapa faktor, di 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin kota Madiun beberapa masalah-masalah 

ketidak percayaan diri yang terjadi pada siswa antara lain yaitu anak-anak 

masih memiliki sikap jago kandang yang beraninya hanya di lingkungannya 

sendiri, masih terdapat beberapa anak yang malu saat maju ke depan kelas 

dan malu saat mempraktekkan gerakan olahraga. 

2. Upaya pengembangan kepercayaan diri siswa dapat berkembang melalui 

pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan kegiatan olahraga seperti 

berikut ini: 

a. Melalui pendidikan orang tua 

Upaya pengembangan kepercayaan diri siswa melalui pendidikan 

orang tua dapat dilakukan dengan memberikan contoh yang baik bagi 

anaknya, orang tua juga memberikan pengalaman-pengalaman baru dan 
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tantangan yang belum pernah anak lakukan sebelumnya untuk 

menjadikan anak mandiri. Beberapa cara juga dilakukan oleh orang tua 

untuk mengatasi ketidakpercayaan diri pada  anaknya, dengan 

memberikan motivasi, pengertian, apresiasi dan semangat.  

b. Melalui pendidikan sekolah 

Melalui pendidikan sekolah, upaya pengembangan kepercayaan diri 

pada siswa yaitu dengan memberikan pembinaan sebelum kompetisi dan 

merancang program-program seperti outbond, outdoor learning, dan 

festival anak kreatif. Pengembangan kepercayaan diri di sekolah tidak 

hanya dilakukan di luar kelas, tetapi di dalam kelas proses 

pengembangan kepercayaan diri juga dilakukan melalui guru dengan 

memberikan motivasi, apresiasi dan perhatian.  

c. Melalui Kegiatan Olahraga 

Upaya pengembangan kepercayaan diri melalui kegiatan olahraga 

dapat dilakukan beberapa cara seperti memberikan motivasi di awal 

pembelajaran, memberikan motivasi berupa memperlihatkan video-video 

motivasi seperti video tentang atlet-atlet yang juara, menanamkan sikap 

berani tampil dan menanamkan tekat ingin bisa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Sekolah (Lembaga Pendidikan) 

Untuk mengembangkan kepercayaan diri siswa sekolah telah 

merancang beberapa program serta memberikan motivasi pada peserta didik. 

Selain itu, hendaknya sekolah lebih mengoptimalkan lagi metode 

pembelajarannya dan mengatur waktu belajar siswa dengan sebaik mungkin, 

sehingga siswa mempunyai waktu untuk mengembangkan dirinya sendiri. 

2. Bagi Pendidik (Guru) 

Bagi pendidik, hendaknya mau mendengarkan segala keluh kesah 

peserta didiknya, selalu memberikan perhatian serta sabar dalam 

menghadapi setiap tingkah laku yang dilakukan peserta didiknya. 

Memberikan kasih sayang dan selalu membantu peserta didik saat 

mengalami kesulitan. 

3. Bagi Wali Murid (Orang tua) 

Sebagai pendidik saat dirumah diharapkan orang tua ikut serta untuk 

membantu sekolah dalam proses pengembangan kepercayaan diri siswa. 

Dengan keikut sertaan orang tua, maka upaya pengembangan kepercayaan 

diri pada anak akan lebih mudah untuk dikembangkan baik di lingkungan 

sekolah maupun lingkungan rumah.  

4. Bagi Anak Didik (Siswa) 

Menjadi seseorang yang berani dalam menghadapi setiap masalah, 

berani tampil, dan mengekspresikan apa yang ada pada dirinya. 
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5. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dapat dijadikan referensi penelitian yang lebih lanjut mengenai 

proses upaya pengembangan kepercayaan diri siswa. Selain itu, diharapkan 

bagi peneliti berikutnya dapat mengembangkan beberapa upaya 

mengembangkan kepercayaan diri siswa melalui pendidikan nonformal, 

melalui sikap positif dan melalui relaksasi serta sugesti.  
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BAB VI 

PENUTUP 

C. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Sekolah Kreatif 

SD Muhtadin Kota Madiun dengan judul Upaya Pengembangan Kepercayaan 

Diri Siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Kota Madiun  dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

3. Rasa ketidak percayaan diri pada anak bisa timbul karena beberapa faktor, di 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin kota Madiun beberapa masalah-masalah 

ketidak percayaan diri yang terjadi pada siswa antara lain yaitu anak-anak 

masih memiliki sikap jago kandang yang beraninya hanya di lingkungannya 

sendiri, masih terdapat beberapa anak yang malu saat maju ke depan kelas 

dan malu saat mempraktekkan gerakan olahraga. 

4. Upaya pengembangan kepercayaan diri siswa dapat berkembang melalui 

pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan kegiatan olahraga seperti 

berikut ini: 

d. Melalui pendidikan orang tua 

Upaya pengembangan kepercayaan diri siswa melalui pendidikan 

orang tua dapat dilakukan dengan memberikan contoh yang baik bagi 

anaknya, orang tua juga memberikan pengalaman-pengalaman baru dan 
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tantangan yang belum pernah anak lakukan sebelumnya untuk 

menjadikan anak mandiri. Beberapa cara juga dilakukan oleh orang tua 

untuk mengatasi ketidakpercayaan diri pada  anaknya, dengan 

memberikan motivasi, pengertian, apresiasi dan semangat.  

e. Melalui pendidikan sekolah 

Melalui pendidikan sekolah, upaya pengembangan kepercayaan diri 

pada siswa yaitu dengan memberikan pembinaan sebelum kompetisi dan 

merancang program-program seperti outbond, outdoor learning, dan 

festival anak kreatif. Pengembangan kepercayaan diri di sekolah tidak 

hanya dilakukan di luar kelas, tetapi di dalam kelas proses 

pengembangan kepercayaan diri juga dilakukan melalui guru dengan 

memberikan motivasi, apresiasi dan perhatian.  

f. Melalui Kegiatan Olahraga 

Upaya pengembangan kepercayaan diri melalui kegiatan olahraga 

dapat dilakukan beberapa cara seperti memberikan motivasi di awal 

pembelajaran, memberikan motivasi berupa memperlihatkan video-video 

motivasi seperti video tentang atlet-atlet yang juara, menanamkan sikap 

berani tampil dan menanamkan tekat ingin bisa. 

D. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 
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6. Bagi Sekolah (Lembaga Pendidikan) 

Untuk mengembangkan kepercayaan diri siswa sekolah telah 

merancang beberapa program serta memberikan motivasi pada peserta didik. 

Selain itu, hendaknya sekolah lebih mengoptimalkan lagi metode 

pembelajarannya dan mengatur waktu belajar siswa dengan sebaik mungkin, 

sehingga siswa mempunyai waktu untuk mengembangkan dirinya sendiri. 

7. Bagi Pendidik (Guru) 

Bagi pendidik, hendaknya mau mendengarkan segala keluh kesah 

peserta didiknya, selalu memberikan perhatian serta sabar dalam 

menghadapi setiap tingkah laku yang dilakukan peserta didiknya. 

Memberikan kasih sayang dan selalu membantu peserta didik saat 

mengalami kesulitan. 

8. Bagi Wali Murid (Orang tua) 

Sebagai pendidik saat dirumah diharapkan orang tua ikut serta untuk 

membantu sekolah dalam proses pengembangan kepercayaan diri siswa. 

Dengan keikut sertaan orang tua, maka upaya pengembangan kepercayaan 

diri pada anak akan lebih mudah untuk dikembangkan baik di lingkungan 

sekolah maupun lingkungan rumah.  

9. Bagi Anak Didik (Siswa) 

Menjadi seseorang yang berani dalam menghadapi setiap masalah, 

berani tampil, dan mengekspresikan apa yang ada pada dirinya. 
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10. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dapat dijadikan referensi penelitian yang lebih lanjut mengenai 

proses upaya pengembangan kepercayaan diri siswa. Selain itu, diharapkan 

bagi peneliti berikutnya dapat mengembangkan beberapa upaya 

mengembangkan kepercayaan diri siswa melalui pendidikan nonformal, 

melalui sikap positif dan melalui relaksasi serta sugesti.  
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