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ABSTRAK 

Basri, (2018):  Pengaruh Rasa Percaya Diri terhadap Aktivitas Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Islamic School Tuah Dua 

Pekanbaru 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa rasa percaya diri 

mempengaruhi aktivitas belajar. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh 

rasa percaya diri terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islamic School Tuah Dua Pekanbaru. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama Islamic 

School Tuah Dua Pekanbaru, sedangkan objek penelitian ini pengaruh rasa 

percaya diri terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam diSekolah Menengah Pertama Islamic School Tuah Dua Pekanbaru. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII, VIII, dan IX Sekolah 

Menengah Pertama Islamic School Tuah Dua Pekanbaru tahun ajaran 2017/2018 

yang berjumlah 36 orang. penarikan sampel menggunakan penelitian populasi. 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan angket yang disusun dengan 

menggunakan skala Likert. Setelah data terkumpul kemudian di analisa secara 

kuantitatif dengan persentase dan analisis korelasi. Teknik korelasi yang di 

gunakan adalah Korelasi Product Moment. Setelah data disajikan dan di analisis, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Rasa percaya diri siswa 

tergolong baik dengan persentase sebesar 79,6 %. 2)Aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tergolong tinggi  dengan persentase 

sebesar 78,1%.3) Terdapat pengaruh rasa percaya diri terhadap aktivitas belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah menengah 

PertamaIslamic School Tuah Dua Pekanbaru, dengan koefesien korelasi sebesar 

0,691 yang jauh lebih besar dari r tabel baik pada taraf signifikan 5% (0.325)  

maupun 1% (0.418) . Dengan demikian hipotesis alternatif yang berbunyi Ada 

pengaruh yang signifikan rasa percaya diri terhadap aktivitas belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islamic 

School Tuah Dua Pekanbaru, diterima. . Hal ini mengandung arti bahwa semakin 

tinggi rasa percaya diri maka semakin baik aktivitas belajarnya pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, demikian sebaliknya bahwa semakin rendah 

rasa percaya diri maka semakin tidak baik aktivitas belajarnya pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun besarnya pengaruh variabel rasa 

percaya diri terhadap variabel aktivitas belajar siswa sebesar 47,75%, sedangkan 

selebihnya yakni 52,25% dipengaruhi oleh variabel lain.  
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