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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan 

berhasil. Dalam proses belajar diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan 

tahap pembuktian “perwujudan diri” yang diakui oleh guru dan rekan sejawat 

siswa. Kegagalan yang berulang kali dapat menimbulkan ketidak percayaan 

diri. Bila rasa percaya diri tidak kuat, maka diduga siswa akan takut belajar. 

Rasa takut belajar tersebut terjalin secara komplementer dengan rasa takut 

gagal lagi. Pada tempatnya guru mendorong keberanian terus menerus 

memberikan bermacam macam penguat, dan memberikan pengakuan dan 

kepercayaan bila siswa telah berhasil.1 

 لْْعوَْىَ  نِْ  ُنْنتُْم ُؤْمِؤنَِ َ َوََل تَِهنُىا َوََل تَْحَزنُىا َوأَْنتُُم اْلَ 
 

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 

orang-orang yang beriman. (Ali Imran: 139) 

Percaya pada diri sendiri merupakan kemauan dan kehendak, 

menumbuhkan usaha sendiri dengan tidak mengharapkan bantuan orang lain. 

Untuk mendapatkan suatu kepercayaan pada diri sendiri, seseorang harus 

melalui sebuah proses terlebih dahulu yaitu proses dalam mempercayai 

adanya Allah yang disebut dengan iman, yaitu kepercayaan yang dimiliki 

secara dominan oleh setiap orang yang sesuai dengan Al-Quran dan As-

Sunnah.  

                                                             
1
 Dimyati & Mudijono, Belajar & Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.245  
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Sikap percaya diri hal utama yang harus dimiliki oleh seorang siswa 

dalam belajar  juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena  dengan sikap percaya 

diri akan ada satu keyakinan dalam diri individu terhadap segala aspek 

kelebihan dan kemampuan yang dimilikinya. Dengan keyakinan tersebut 

mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam kehidupannya. 

Siswa yang memiliki kepercayaan diri akan berusaha keras dalam 

melakukan kegiatan belajar. Seorang yang memiliki kepercayaan yang tinggi 

memiliki rasa optimis dalam mencapai sesuatu yang diharapkan. Memiliki rasa 

tanggung jawab yang tinggi, dan bersikap rasional dan realitas dalam 

menyelesaikan masalah. Baik di dalam proses pembelajaran maupun di luar 

pembelajaran. Hal tersebut adapat menjadi pendorong dan mempermudah 

dalam proses belajar siswa. 

Berkaitan dengan hal ini Yuni Wartono mengemukakan bahwa 

kepercayaan diri sangat penting. “orang percaya diri tidak akan takut, malu 

atau ragu dalam melakukan sesuatu dan tidak mudah terpengaruhi oleh 

orang lain. Sifat ini tumbuh dalam diri seseorang, tetapi harus dilatih 

secara terus menerus, percaya diri termasuk sifat terpuji”.2 

“Belajar merupakan suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki prilaku, sikap dan 

mengokohkan kpribadian. Dalam konteks menjadi tahu atau proses 

memperoleh pengetahuan, menurut pemahaman sains konvesndional, 

kontak manusia dengan alam diistilahkan dengan pengalaman (Exprience). 

Pengalaman yang terjadi berulang kali, melahirkan pengetahuan 

(Knowledge), atau a body of knowledge. Defenisi ini merupakan defenisi 

umum dalam pembelajaran sains secara konvensional, dan beranggapan 

bahwa pengetahuan sudah terserak dialam, tinggal bagaimana siswa atau 

pembelajar bereksplorasi, menggali dan menemukan kemudian 

memungutnya, untuk memperoleh pengetahuan”.3 

 

                                                             
2
 Yuni Wartono, Pendidikan Agama Islam, (Sukoharjo;Graga Multi Grafika,2006),h.36 

3
 Suyono dan Harianto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2011),  h.9 
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Hasil belajar merupakan perubahan tingkahlaku yang dialami oleh 

seseorang yang belajar, yang ditandai dengan bertambahnya pengetahuan dan 

keterampilan serta sikap seseorang. Melalui  hasil belajar ini siswa dapat 

mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar. 

Hasil belajar yang diperoleh oleh siswa biasanya dilaporkan dalam 

bentuk nilai yang diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran sesuai 

dengan hasil yang dicapai siswa. Hasil belajar siswa erat hubungannya dengan 

kepercayaan diri yang dimiliki oleh siswa. Hasil belajar ini menunjukkan 

berhasil atau tidaknya siswa dalam proses belajar siswa dikelas. Dalam kaitan 

ini menurut Bimo Walgito. 

Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut ada yang berasal dari 

dalam diri siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

terdiri dari : kesehatan fisik, kelelahan, motivasi, minat, konsentrasi, 

peralatan belajar, suasana belajar, serta waktu belajar dan pergaulan serta 

adanya rasa percaya diri. Dari beberapa faktor di atas, percaya diri 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil belajar.4 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar, 

kepercayaan diri dari pihak siswa sangat penting. Karena siswa yang memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi akan memperoleh hasil belajar yang jauh lebih 

baik dari mereka yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. 

Berdasarkan  hasil pengamatan pada studi pendahuluan yang dilakukan 

penulis melalui wawancara dengan guru bidang study Al-Quran Hadis di  

Madrasah Aliyah Negeri Rokan Hilir. Penulis menemukan bahwa siswa kelas 

XI sebagian besar sudah memiliki kepercayaan diri yang baik, ditandai dengan: 

                                                             
4
 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Disekolah, (Yogyakarta:Andi 2004), h.151 
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1. Siswa memiliki sosialisasi yang baik, baik dalam proses pembelajaran 

maupun di luar pembelajaran. 

2.  Siswa bertanya langsung kepada guru pada materi yang belum di 

pahaminya 

3. Siswa bersikap tenang di dalam mengerjakan sesuatu dalam proses 

pembelajaran 

4. Siswa bersemangat untuk maju kedepan kelas untuk mengerjakan latihan 

yang diberikan guru  

5. Siswa berani menyampaikan pendapatnya sendiri di depan teman-temanya 

6. Siswa menjawab secara spontanitas  saat guru bertanya dalam proses 

belajar 

Penulis juga  menemukan gejala-gejala dalam belajar seperti dibawah ini : 

1. Masih ada siswa yang memperoleh nilai di bawah standar (KKM) 

2. Masih ada siswa yang remedial pada ulangan harian Al-Quran Hadis 

3. Masih ada siswa yang kurangnya ilmu pengetahuan (tidak menghafal ayat) 

Al-Quran Hadis. 

4. Masih ada siswa yang daya ingat nya kurang dalam mengingat pelajaran  

Al-Quran Hadis 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan judul  Pengaruh Kepercayaan Diri Siswa Terhadap Hasil 

Belajar Pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah Negeri 

Rokan Hilir. 
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B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang dipakai dalam 

judul ini. Maka penulis mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah 

berikut ini : 

1. Kepercayaan Diri 

Menurut Yuli Wartono, kepercayaan diri adalah sikap yang mantap 

dan penuh keyakinan pada diri sendiri seseorang dalam berbuat sesuatu. 

Dan tidak mudah terpengaruh orang lain. Sifat ini tidak tumbuh dalam diri 

seseorang, tetapi harus dilatih secara terus menerus, percaya diri termasuk 

sifat terpuji. 

Kemudian menurut Enung Fatimah, menjelaskan kepercayaan diri 

adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk 

mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun 

terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya.5 Kepercayaan diri yang 

dimaksud dipenelitian ini adalah keyakinan akan kemampuan diri sendiri 

tentang pengetahuan, keterampilan, terhadap pembelajaran Al-quran Hadis.  

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Horward kingsley membagi 

tiga macam hasil belajar, yakni : 

a. Keterampilan dan kebiasaan 

                                                             
5
 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan, (Perkembangan Peserta Didik), (Bandung;Cv 

Pustaka Setia, 2006),h.149 
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b. Pengetahuan dan pengertian 

c. Sikap dan cita-cita6 

Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang 

mencangkup Ranah Kognitif, Afektif dan Psikomotorik. Belajar tidak hanya 

penguasaan konsep teori mata pelajaran saja, tapi juga penguasaan 

kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat/bakat, penyesuaian sosial, macam-

macam keterampilan, cita-cita, keinginan dan harapan. 

Hal tersebut senada dengan pendapat Oemar Hamalik yang 

menyatakan bahwa “hasil belajar itu dapat terlihat dari terjadinya 

perubahan dari persepsi dan prilaku, termasuk juga perbaikan prilaku”. 

Misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara utuh. Belajar 

merupakan proses yang kompleks dan terjadinya perubahan prilaku siswa 

setelah dilakukan penelitian.7 

”Secara sederhana, yang dimaksudkan dengan Hasil belajar siswa 

adalah kemampuan yang di peroleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

prilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau 

kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak 

yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan 

tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional.”8 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Nana sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2013) h.22 
7
 Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung:Alfabeta,2013), 

h.123 
8
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran Disekolah Dasar, (Jakarta:PT 

Kharisma Putra Utama,2013), h.5 
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C. Permasalahan 

Berdasarkan gejala yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, 

maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi Masalah  

a. Bagaimanakah kepercayaan diri siswa di Madrasah Aliyah Negeri  

Rokan Hilir? 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan diri siswa di 

Madrasah Aliyah Negeri  Rokan Hilir? 

c. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di 

Madrasah Aliyah Negeri  Rokan Hilir? 

d. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa di 

Madrasah Aliyah Negeri  Rokan Hilir? 

e. Apakah ada pengaruh yang signifikan kepercayaan diri siswa terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah 

Negeri Rokan Hilir? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan 

kajian ini. Seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, 

maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu fokus pada 

pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri Rokan Hilir.  
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh yang 

signifikan kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri Rokan Hilir ?  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar 

pada mata pelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Aliah Negeri Rokan Hilir. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan secara Teoretis (Ilmiah) 

1) Menambah khazanah pengetahuan dan literatur perpustakaan dan 

menjadi sebuah referensi bagi para pembaca 

2) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang melakukan 

kajian dalam masalah penelitian lanjutan 

3) Menjadi dasar bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian 

yang menggunakan variabel-variabel dalam penelitian ini baik 

secara keseluruhan maupun secara terpisah. 

b. Kegunaan Secara Praktis 

Nilai guna yang dapat diambil dari penelitian ini secara praktis 

adalah sebagai berikut: 
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1) Bagi guru, penelitian tentang kepercayaan diri ini dapat dijadikan 

informasi dan juga bisa dijadikan bahan untuk mengamhil 

kebijakan dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa 

2) Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

menyadarkan siswa tentang kepercayaan diri dalam proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 


