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ABSTRAK

Keberteihn resemarg tida& hanya dilihd rtari tinggi mdalurya Ie yangdindtki
rc@i juga oleh EQ atau narna lainnya kecerda n emosionat.
Penerapan kecerdaean ernosional ddakleh lrryrt dengdr p€ral sosialisai di

Sosiatirad yalg baik dpengaruld ralah ratunya dergan rara percaya
dht Pembenntar r:tsa p€rcaya diri didaEari oleh boberapa fatoor anara tain &ur
gunr sclama proces behjar mcngaja di ddam kelas. Dalan prooes ini gunr
memberftan p€dakua+€ila&uan tertartr tcrfradap eirwa-airwarqra dinraoa hal ini
dfotasari oleh &rlrya self ffiiling proplccy.a&ilgt pcrs€psi si$r'a{bwa dalan
m€[refima yang be6eda-beda itu akan rasa Ir€rcaya
dirirya Oleh llar€na iar peneliti meqiadikan topik peneliliardan eekaligus ingin
metihat 4atah ada peltedaar keperoayaan diri antara anak laki-laki dan perempuan
$:nb kelamin = kovariabd).

Penefitim ini menggunakan total populari Subjek peneftian adalah giswa kelas
V SDK Mria Falha m I€mber yang berjmlah 6S siswa. Data diambil dengm
mengguakan aqket t€rtr$up yaitu angfut pffi€esi siswa tertradap pedakuan guru
Esjuntah 30 pernyataan ymg watd da rotnbd kepercayaan diri eejurntah 23
p€myataan yang valid dar reliabel.

Bcrdaea*an p€ngr$im stalistik derye prdua mdnent diternr*an baha
koe,fisi€n korelasi artard p€tt€p8i siswa tertradap pqta*uar guru &ngan
kepercayaan diri addah 0,334 dengan p=0,0O6 y4 berarti ada huhngan yaog
salgd m€yalfukan antara po$€psi eiswa terhadap p€dakuan guru &ngilt
kepercayaan diri dan sunbangan rolatifirya sebesatr 11,206. Unfuk rncnguji apakah
ada pcrbcdaan kcpercayaan diri antra anak laki-laki dan perempra <tguu*an
arialisis statfuilft makova llarit yang didapat bahwa tidak ada pertedaan

dhi antera ar.k laki-laki dar per,ernpuan d€ngn F=0,458 dan
p--0,508.

Hasil di das renunjutlan bahwa pedahran gunr berpenganrh t€rtt dQ
diri siswa-sirntatrya s€ltingga s€du&in baik persepsi siswa frtadap

p€dakuan guru maka scruakh tinggi pula rala percaya diri siswa hrrebut.
Kepercayaar dhi drtara anak lakiJati dan perronpuan tcrnyata lidat ad. bedanya
kar€na pada janaa pcmbaguoan in gudah jarang tcrlihat adanya po$cdaan
pedakuar di dalam dunia pendidikar pada anak laki-la&i dan perempran.

Sunbrngan roldifirya sebcsr 11,296 yang berarti ada 88,80,6 lagi rmtuk
faf$or-fafdor lain yaog mecrpelrgduhi teecrcayaan diri siswa. Peneliti menganrbil
salah sdr faktor rebagd data tambaban yailu: keluarg! (orang tua). Tenryata orarg
tra di luruh merrberikan pedaloan yang sar€at mendulcrng timbulrrya rara
percaya dirl Kadr eaymg perhdiaq dan dorongan dad orang nra membimbirg
anak rtrralk yakin akan kemampanry4 optimia tidak membuhrhkan orang lain,
terbuk4 dan berani mergrmglaptan prairan eerta ide-idcnrya yang kesemuanya
menryakan ciri-ciri rasa percaya dirl


