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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Kepercayaan diri merupakan modal dasar untuk pengembangan dalam 

aktualisasi diri (eksplorasi segala kemampuan dalam diri), dengan percaya diri 

seseorang akan mampu mengenal dan memahami dirinya sendiri.
1
 Siswa 

sebagai bagian dari masyarakat diarahkan untuk mengembangkan potensi 

dirinya, mampu berpendapat, tidak mudah putus asa. Siswa bisa 

menyesuaikan dirinya dalam lingkungan yang baru dan lebih matang dengan 

teman sebayanya serta berusaha bertingkah laku sosial yang bertanggung 

jawab agar dapat masuk kedalam lingkungan yang baru secara menyenangkan. 

Secara fisik remaja dapat dikatakan telah dewasa, akan tetapi secara psikis 

terutama perkembangan emosionalnya masih labil. Apabila perubahan-

perubahan fisik dan psikis dapat diterima dengan baik, hal tersebut dapat 

memberikan penguatan positif terhadap dirinya dan juga dapat membentuk 

kepercayaan diri, begitu juga sebaliknya, apabila perubahan-perubahan itu 

tidak sesuai dengan keadaan yang diidealkan, siswa akan mengalami 

penolakan terhadap dirinya. Remaja jenis terakhir ini memiliki kepercayaan 

diri yang rendah. Maka, pada masa remajalah siswa dapat memiliki 

kepercayaan diri yang cukup untuk melangkah, karena kepercayaan diri ini 

berpengaruh dalam membentuk kepribadian siswa. 
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Membangun kepercayaan diri siswa bertujuan agar siswa memiliki 

keberanian dalam mengekspresikan ide, pemikiran serta gagasan baik secara 

abstrak maupun terwujudnyatakan dalam ranah konkret (tampak).
2
 Seorang 

siswa yang memiliki sikap percaya diri dapat ditujukkan dengan keberanian 

bertanya, tidak takut disalahkan, berani tampil di khalayak umum, selalu 

berpikir positif dalam dirinya. Sedangkan siswa yang tidak berani 

menyampaikan pendapat, selalu pesimis, takut gagal, suka menyendiri, 

menghindar dari tugas dan adanya rasa takut disaat berbicara dikhalayak 

umum, siswa yang selalu berfikir negatif tanpa adanya pikiran positif ini 

merupakan indikator tidak adanya kepercayaan diri. 

Kepercayaan diri dipengaruhi oleh dua faktor, yakni pertama faktor 

internal yang berupa dalam diri individu, seperti rasa takut, kecemasan 

ataupun sebaliknya, kedua faktor eksternal berupa pendidikannya, lingkungan, 

pengalaman hidup
3
. Salah satu kegiatan yang dapat membangun kepercayaan 

diri siswa adalah melalui ekstrakurikuler yang bertujuan untuk pengembangan 

diri siswa.
4
 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan diluar jam pelajaran biasa baik erat 

maupun tidak erat dengan pelajaran di sekolah. Program ini dilakukan di 

sekolah atau di luar sekolah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas 

pengetahuan siswa, menambah keterampilan, mengenal hubungan antara 

berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat, minat, menunjang 
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pencapaian intrakurikuler, serta melengkapi usaha pembinaan manusia 

Indonesia seutuhnya. Kegiatan ini dilakukan secara berkala pada waktu 

tertentu.
5
 

Keaktifan mengikuti kegiatan ektrakurikuler ini ada kaitannya dengan 

pembentukan kepercayaan diri siswa, karena keaktifan merupakan 

keikutsertaan siswa dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

ekstrakurikuler.
6
 Kegiatan ekstrakurikuker yang selama ini diselenggarakan 

sekolah merupakan salah satu media yang sangat potesial untuk pembinaan 

karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa 

tanggung  jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik.
7
 Proses 

pengembangan karakter (kepercayaan diri) salah satunya dapat dilakukan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler.
8
 

Memang telah banyak dilakukan penelitian tentang hubungan dan 

pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler terhadap kepercayaan 

diri siswa. Misalnya, Halimah meneliti tentang pengaruh keaktifan siswa 

dengan hasil ada pengaruh positif yang signifikan keaktifan mengikuti 

kegiatan pramuka terhadap tingkah laku siswa di SMPN 19 Siak Kecamatan 

Tualang. Untuk fokus penelitian tentang keaktifan mengikuti kegiatan 
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ekstrakurikuler terhadap kepercayaan diri siswa belum di temukan apalagi di 

MTsN 1 Pekanbaru. Penelitian untuk topik seperti ini tidak saja bermanfaat 

untuk guru, dan praktisi pendidikan, tetapi juga bermanfaat untuk peninjauan 

terhadap kurikulum dari sisi manfaatnya terhadap siswa. 

MTsN 1 Pekanbaru merupakan Madrasah yang memiliki kegiatan 

ekstrakurikuler yang bervariatif, bentuk-bentuk ekstrakurikuler yang ada di 

MTsN 1 Pekanbaru yaitu ada kegiatan rebana, seni baca al-Quran, palang 

merah remaja, kaligrafi, volly, futsal, drum band, karate, pramuka, dan 

muhadhoroh, yang dapat dipilih oleh siswa untuk mengikuti kegiatan yang 

diinginkan. MtsN 1 Pekanbaru ini merupakan salah satu Madrasah favorit di 

Pekanbaru yang memiliki harapan agar siswa/siswi mampu berinteraksi dan 

aktif dalam hubungan sosial serta memiliki kepercayaan diri dalam segala 

persoalan, karena sikap percaya diri berkaitan dengan sifat dan sikap seorang 

mukmin yang memiliki nilai positif terhadap diri sendiri dan mempunyai 

keyakinan kuat tanpa ada keraguan.
9
  

Oleh karena itu, di MTsN 1 Pekanbaru keaktifan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler terhadap kepercayaan diri siswa sangat menarik untuk diteliti, 

setidaknya berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan pada siswa 

MTsN 1 Pekanbaru, penulis melihat bahwa siswa/siswi yang terlibat dalam 

kegiatan ekstrakurikuler sudah cukup aktif, namun ada beberapa siswa/siswi 

terlihat ragu untuk berdiri dihadapan teman-temannya untuk 

menginformasikan hasil karyanya ataupun dalam berbicara masih gugup. 
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Maka dari itu, terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa siswa aktif 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dapat dilihat pada gejala-gejala:  

1. Siswa selalu hadir ketika kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dan 

muhadharah  

2. Siswa rajin mencari materi ataupun informasi yang diarahkan oleh 

pembimbing 

3. Siswa mengikuti jalannya kegiatan ekstrakurikuler sampai selesai 

4. Siswa sudah aktif bertanya tentang materi yang belum dipahami 

5. Siswa tertib dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Namun demikian, penulis juga mendapatkan indikasi yang 

menunjukkan rendahnya kepercayaan diri siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

gejala-gejala sebagai berikut :  

1. Masih adanya siswa yang hanya ikut-ikutan dalam memilih 

kegiatan ekstrakurikuler 

2. Masih adanya siswa yang kurang cakap dalam berbicara 

3. Masih adanya siswa yang gemetaran berbicara didepan umum 

4. Masih adanya siswa yang canggung ketika berhadapan dengan 

orang lain 

5. Masih adanya siswa yang tidak berani bertanya dan menyendiri di 

dalam kelas.  

Program kegiatan ekstrakurikuler adalah waktu bagi siswa untuk 

membina hubungan dengan mentor, hal ini pada akhirnya dapat membangun 

kepercayaan diri siswa. Memang ada keganjalan pada kepercayaan diri siswa 
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yang kurang, seperti mengemukakan pendapat saat diskusi baik dalam kelas 

maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler masih ada yang belum berani, untuk 

tampil dihadapan teman-temannya pun canggung, Hal ini pun sering diberikan 

nasehat kepada siswa/siswi tentang diadakannya ekstrakurikuler.
10

 

Dari uraian di atas terlihat bahwa betapa pentingnya penelitian ini 

dilakukan, oleh sebab itu saya tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul: PENGARUH KEAKTIFAN MENGIKUTI KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI SISWA 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PEKANBARU. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul ini, maka perlu 

adanya penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu 

berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat 

dipisahkan.
11

 Keaktifan yang dimaksud ialah keaktifan siswa dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Menurut Rohinah kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di 

luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan 

minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh 
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pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah/madrasah.
12

  

3. Kepercayaan diri, adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek 

kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa 

mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya.
13

 Maka 

yang dimaksud kepercayaan diri disini adalah suatu sikap percaya diri 

siswa MTsN 1 Pekanbaru bagaimana bertindak dalam segala hal dengan 

bekal yang telah diberi pendidik melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Keseriusan siswa MTsN 1 Pekanbaru dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. 

b. Pengaruh harapan dan dorongan orang tua terhadap kepercayaan diri 

siswa  MTsN 1 Pekanbaru.  

c. Pembinaan sikap kepercayaan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler 

siswa  MTsN 1 Pekanbaru.  

d. Kendala yang dihadapi siswa  MTsN 1 Pekanbaru  dalam berinteraksi 

dengan sesamanya. 

e. Pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler terhadap 

kepercayaan diri siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru. 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang diidentifikasi, maka penelitian 

ini penulis fokuskan pada keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

dan kepercayaan diri siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru. 

Ekstrakurikuler yang penulis teliti juga dibatasi yang berkaitan pada 

kepercayaan diri yakni pramuka dan muhadharah. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu Apakah ada pengaruh yang signifikan 

keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler terhadap kepercayaan diri 

siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui signifikan pengaruh keaktifan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler terhadap kepercayaan diri siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penilitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan 

program sarjana Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam Fakultas 
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Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, sekaligus untuk memperoleh gelas Sarjana Pendidikan (S.Pd.). 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi siswa, sebagai bahan informasi bagi siswa MTsN 1 

Pekanbaru tentang pengaruh keaktifan siswa dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler terhadap kepercayaan diri siswa 

2) Bagi guru, membantu guru mengetahui dan agar dapat mengukur 

tingkat kepercayaan diri siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler 

3) Menambah wawasan dan cakrawala berpikir penulis dalam 

kajian ilmiah sekaligus untuk mengembangkan pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 


