
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Keaktifan Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler 

Keaktifan berasal dari kata aktif yang berarti sibuk, giat. Kata 

“aktif” mendapat awalah “ke” dan akhiran “an”, sehingga menjadi 

“keaktifan” yang mempunyai arti kegiatan atau kesibukan. Jadi, keaktifan 

adalah kegiatan atau kesibukan peserta didik dalam mengikuti suatu 

kegiatan, baik yang diadakan di sekolah maupun di luar sekolah.
14

  

Keaktifan siswa tampak dalam beberapa kegiatan, antara lain: 

a. Berbuat sesuatu untuk memahami materi dengan penuh keyakinan  

b. Mempelajari, mengalami dan menemukan sendiri bagaimana 

memperoleh situasi pengetahuan  

c. Mencobakan sendiri konsep-konsep tertentu 

d. Belajar dalam kelompok 

e. Mengomunikasikan hasil pikiran, penemuan, dan penghayatan nilai-

nilai secara lisan dan penampilan
15

 

Pada penelitian ini yang menjadi pusat atau fokus perhatian tentang 

aspek-aspek keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

yaitu: 

  

                                                             
14

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2003), h. 23 
15

 B. Suryosubroto, op.cit., h. 71-72 

10 
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a. Keaktifan mengikuti kegiatan atau kehadiran (motivasi atau minat) 

Keaktifan siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berkaitan erat 

dengan motivasi dan minat dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan-kegiatan belajar.
16

 Minat 

diartikan sebagai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan.
17

 Jadi, tanpa motivasi atau minat untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, keaktifan siswa tidak akan 

terwujud. Keaktifan atau kehadiran siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler sangatlah penting karena tanpa kehadiran siswa tidak 

dapat mengikuti proses berlangsungnya kegiatan ekstrakurikuler. 

b. Keaktifan dalam mengikuti proses kegiatan ekstrakurikuler 

(Memperhatikan, bertanya, memecahkan masalah, keberanian) 

1) Memperhatikan, memperhatikan disini maksudnya adalah 

memperhatikan hal-hal yang dijelaskan oleh pembimbing selama 

proses kegiatan ekstrakurikuler berlangsung. 

2) Bertanya, bertanya hal-hal yang dirasa perlu dan dirasa masih 

menjanggal (berperan aktif), agar nantinya materi atau kegiatan 

yang disampaikan oleh pembimbing siswa merasa puas dan bisa 

langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

3) Memecahkan masalah, maksudnya siswa dapat berperan aktif 

dalam memecahkan masalah yang belum terselesaikan baik itu 

                                                             
16

 Sardiman, op.cit.,  h. 75 
17

 Tohirin M. S, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009), h. 130 
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secara kelompok ataupun pribadi sesuai pemilihan kegiatan 

ekstrakurikuler masing-masing.  

4) Keberanian, keberanian ini maksudnya yang berkaitan dengan 

keadaan mental siswa dalam mengikuti aktivitas kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah. Keaktifan dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler dapat mempengaruhi sikap kepercayaan diri siswa, 

baik dalam belajar maupun diluar jam pelajaran atau sekitar 

lingkungan dibandingkan dengan siswa yang tidak aktif dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan diluar 

jam pelajaran (tatap muka) baik dilakukan di luar sekolah dengan maksud 

untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dimilikinya dari berbagai bidang.
18

 Kegiatan 

ekstrakurikuler, dalam bentuk perorangan akan dapat menambah wawasan 

seseorang baik itu dalam bertutur kata dan bersikap tatkala sendiri maupun 

didepan umum. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang berbentuk 

kelompok mengambil tempat dalam bentuk sikap dan kepribadian siswa 

sebagai bekal dalam pembinaan hidup bermasyarakat.
19

 

                                                             
18

 Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 23 
19

 Zahrotun Nafi’ah dan Totok Suyanto, “Hubungan Keaktifan Siswa Dalam Ekstrakurikuler 

Akademik Dan Non Akademik,” Jurnal  Kajian Moral Dan Kewarganegaraan 3, No. 2 (2014): h. 

799–800. 
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Tujuan dari pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah menurut 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan adalah :
20

 

a. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan 

siswa baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

b. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan 

pribadi manusia seutuhnya yang positif. 

c. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

 

Adapun fungsi yang melekat dalam kegiatan ekstrakurikuler: 

pertama, pengembangan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan 

kreativitas siswa sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka. Kedua, 

sosial yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab 

sosial peserta didik. Ketiga, rekreatif yaitu untuk mengembangkan 

suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik 

yang menunjang proses perkembangan. Keempat, persiapan karir, yaitu 

untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik.
21

 

Dari tujuan dan fungsi kegiatan ektrakurikuler dapat terlihat sangat 

jelas arahnya yakni untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan 

pribadi siswa sehingga kepercayaan diri siswa dimaksud menjadi salah 

satu aspek penting yang akan timbul dalam diri siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. 

                                                             
20

 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter dan Kepramukaan, (Yogyakarta: PT Citra Aji 

Parama, 2012), h. 87 
21

 Bernadus Gapi, op.cit., h. 433 
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Kegiatan ekstrakurikuler di MTsN 1 Pekanbaru yang sudah berjalan 

lebih kurang tujuh tahun tidak bisa diserahkan begitu saja kepada siswa 

tanpa adanya pengawasan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler menurut Zulkarnain didukung oleh beberapa faktor:
22

 

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 

b. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang bagus 

c. Adanya gairah semangat pada diri siswa  

d. Adanya komitmen dari kepala sekolah, guru dan siswa itu sendiri 

e. Adanya tanggung jawab 

Ada beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler terbagi dalam beberapa 

bentuk, yaitu:
23

 

a. Krida, meliputi Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), 

organisasi Siswa (OSIS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan 

Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) 

b. Karya Ilmiah, meliputi Kegiatan Imiah Remaja (KIR) 

c. Latihan/lomba keberbakatan/prestasi, meliputi pengembangan bakat 

olahraga, seni dan budaya, cinta alam, teater, jurnalistik,  keagamaan 

d. Seminar, lokakarya, dan pameran/bazar, meliputi kesehatan, 

perlindungan HAM, keagamaan 

e. Olahraga, meliputi basket, futsal, karate, silat, voli, dan lain 

sebagainya. 

                                                             
22

 Zulkarnain, Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Manajemen Berorientasi Link and 

Match, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 62  
23

 B. Suryosubroto, op.cit., h. 74 
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Pada MTsN 1 Pekanbaru ada beberapa jenis kegiatan 

ekstrakurikuler yang diprogramkan, yakni:
24

 

1. Pramuka 

2. Muhadhoroh 

3. Rebana 

4. Seni Baca Al-Quran 

5. Palang Merah Remaja 

6. Kaligrafi 

7. Volly 

8. Futsal 

9. Drum Band 

10. Karate 

Dari penjelasan di atas, maka keaktifan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler yang penulis maksud disini adalah keaktifan atau 

keseriusan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan 

muhadharah yang menekankan kepada kebutuhan siswa agar dapat 

menambah wawasan, sikap dan keterampilan siswa diluar jam pelajaran. 

Sikap yang penulis maksud pada peneltian ini dikhususkan pada rasa 

kepercayaan diri siswa.  

 

 

                                                             
24 Adrolaili, S.Ag, op.cit. 
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2. Kepercayaan Diri 

a. Definisi Kepercayaan Diri 

Menurut Carl Rogers pada buku Sumadi Suryabrata, sebelum 

mengetahui arti dari rasa kepercayaan diri harus mengawali dari istilah 

self,  yang dalam psikologi memiliki dua arti, yaitu sikap dan perasaan 

seseorang terhadap dirinya sendiri, dan suatu keseluruhan proses 

psikologi yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri.
25

 Aku 

atau Self  meliputi segala kepercayaan, sikap, perasaan dan cita-cita, 

baik yang disadari ataupun tidak disadari individu tentang dirinya.
26

 

Adapun secara istilah, pengertian kepercayaan diri adalah: 

1) Menurut Hakim, Kepercayaan diri adalah suatu keyakinan 

seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki oleh 

individu dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu 

untuk bisa mencapai berbagai tujuan hidupnya.
27

 

2) Menurut Yusuf, kepercayaan diri adalah persenyawaan antara 

proses oleh pikir dan rasa kepuasan jwa. Maksudnya, adanya 

sebentuk keyakinan yang kuat pada jiwa, kesepahaman dengan 

jiwa, dan kemampuan menguasai jiwa.
28

 

3) Menurut Enung, kepercayaan diri merupakan sikap positif seorang 

individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan 

                                                             
25

  Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 248 
26

 Nana Syaodih Sukmadinata. Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 139 
27

 Thursan Hakim, op.cit., h. 6 
28

 Yusuf Al-Uqshari, Percaya Diri Pasti, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 9 
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penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 

lingkungan/situasi yang dihadapinya.
29

  

Berdasarkan definisi di atas, penulis simpulkan bahwa 

kepercayaan diri adalah sikap percaya/yakin akan kemampuan yang 

dimiliki, yang dapat membantu seseorang untuk memandang dirinya 

dengan positif dan realitas sehingga ia mampu bersosialisasi secara 

baik dengan orang lain. Jika dikaitkan kepada siswa, maka rasa 

percaya diri bermakna suatu sikap percaya diri siswa bagaimana 

bertindak dalam segala hal dengan bekal yang telah diberi guru melalui 

kegiatan ekstrakurikuler. Tanpa kepercayaan diri kita akan ragu-ragu 

dalam segala tindakan. Demikian halnya dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler, tanpa kepercayaan diri proses pembelajaran dalam 

kegiatan ekstrakurikuler akan terlihat kaku. 

b. Karakteristik Kepercayaan Diri 

Beberapa ciri atau karakteristik individu yang mempunyai rasa 

percaya diri yang proporsional, diantaranya adalah :
30

  

1) Percaya akan kompetensi/kemampuan diri, hingga tidak 

membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan, ataupun hormat 

orang lain, 

2) Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi 

diterima oleh orang lain atau kelompok,  

                                                             
29

 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik), (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2010), h. 149 
30

 Ibid,  h. 149-150 
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3) Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain serta 

berani menjadi diri sendiri,  

4) Punya pengendalian diri yang baik (tidak moody) dan emosinya 

stabil,  

5) Memiliki Internal locus of control (memandang keberhasilan atau 

kegagalan, bergantung pada usaha sendiri dan tidak mudah 

menyerah pada nasib atau keadaan serta tidak bergantung/ 

mengharapkan bantuan orang lain),  

6) Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang 

lain dan situasi di luar dirinya  

7) Memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga 

ketika harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu melihat sisi 

positif dirinya dan situasi yang terjadi.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa 

yang memiliki rasa percaya diri adalah siswa yang memiliki keyakinan 

atas kemampuannya sendiri, bersikap optimis, bertanggung jawab, 

tidak terpengaruh oleh orang lain, berpikir positif, mandiri, berani 

terlibat aktif dalam segala kegiatan, menjadikan kesalahan sebagai 

pelajaran untuk lebih maju, mampu mengatasi masalah dalam situasi 

apapun, serta mampu mengontrol diri dalam keadaan apapun, baik itu 

dalam proses belajar maupun diluar pembelajaran (lingkungan). Hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 139:  
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Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) 

kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang 

paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 

beriman.” (Q.S Ali Imran: 139)
31

 

 

Berdasarkan ayat tersebut bahwa pentingnya percaya diri dalam 

Islam. Percaya diri membuat seseorang tidak lemah dan akan selalu 

kuat dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan. Kepercayaan 

diri juga akan membuat seseorang selalu bertindak meski dalam 

keadaan sulit sekalipun.  

Beberapa ciri-ciri individu yang mempunyai rasa percaya diri 

yang tidak proporsional (kurang percaya diri), diantaranya adalah :
32

 

1) Berusaha menunjukkan sikap konformis, rasa takut berlebihan 

2) Sulit menerima realita diri dan memandang rendah diri sendiri 

3) Pesimis, mudah menilai sesuatu dengan negatif, takut gagal 

4) Cenderung menolak pujian yang ditujukan secara tulus 

5) Selalu menempatkan/memposisikan diri sebagai yang terakhir 

6) Mudah menyerah pada nasib  

John Santrock mengemukakan indikator-indikator kepercayaan 

diri, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini:
33

 

                                                             
31

 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Darus Sunah, 2002), h. 

142 
32

 Herni Rosita, Hubungan Antara Prilaku Asertif dengan Kepercayaan Diri pada 

Mahasiswa, (Jurnal: Universitas Gunadarma, 2007), h. 8 
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Tabel 1.1 

Indikator Kepercayaan Diri 

No Indikator Positif Indikator Negatif 

1 Mengarahkan atau 

memerintah orang lain 

Merendahkan orang lain 

dengan cara menggoda, memberi 

nama panggilan dan menggosip 

2 Menggunakan kualitas 

suara yang disesuaikan 

dengan situasi 

Menggerakkan tubuh yang tidak 

sesuai konteks 

3 Mengekspresikan pendapat Melakukan sentuhan yang tidak 

sesuai atau menghindari kontak 

fisik 

4 Duduk dengan orang lain 

dalam aktivitas sosial 

Memberi alasan-alasan ketika 

gagal melakukan sesuatu 

5 Bekerja secara kooperatif 

dalam kelompok 

Melihat sekeliling untuk 

memonitor orang lain 

6 Memandang lawan bicara 

ketika mengajak atau 

diajak berbicara 

Membual secara berlebihan 

tentang prestasi, keterampilan 

dan penampilan fisik 

7 Menjaga kontak mata 

selama perbincangan  

Merendahkan diri sendiri secara 

verbal, depresi 

8 Memulai kontak yang 

ramah dengan orang lain 

Berbicara terlalu keras 

9 Menjaga jarak yang sesuai 

antara diri sendiri dengan 

orang lain 

Tidak mengekspresikan 

pandangan, terutama ketika 

ditanya 

10 Berbicara dengan lancar, 

hanya mengalami sedikit 

keraguan 

Memposisikan diri secara 

submisit 

 

 

c. Faktor-faktor Kepercayaan Diri 

Rasa percaya diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal:
34

 

                                                                                                                                                                       
33

 John W. Santrock, Adolescence Perkembangan Remaja, (Jakarta: PT. GeloraAksara 

Pratama, 2003), h. 338 
34

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

h. 54-69 
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1) Faktor Internal, meliputi: 

a) Konsep diri. Seseorang yang mempunyai rasa rendah diri 

biasanya mempunyai konsep diri negatif, sebaliknya orang 

yang mempunyai rasa percaya diri akan memiliki konsep diri 

positif. 

b) Harga diri. Orang yang memiliki harga diri tinggi akan menilai 

pribadi secara rasional dan benar bagi dirinya serta mudah 

mengadakan hubungan dengan individu lain serta cenderung 

melihat dirinya sebagai individu yang berhasil.  

c) Kondisi fisik. Penampilan fisik merupakan penyebab utama 

rendahnya harga diri dan percaya diri seseorang.  

2) Faktor eksternal, meliputi: 

a) Lingkungan. Lingkungan disini merupakan lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Dukungan yang baik yang 

diterima dari lingkungan keluarga seperti anggota keluarga 

yang saling berinteraksi dengan baik akan memberi rasa 

nyaman dan percaya diri yang tinggi.
35

  

b) Pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, 

pembelajaran dalam rangka membantu anak agar mampu 

mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang 

menyangkut aspek moral spiritual, intelektual, emosional, 

                                                             
35

 Inge Pudjiastuti Adywibowo, Memperkuat Kepercayaan Diri Anak Melalui Percakapan 

Referensia, Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur – No. 15/Tahun ke-9/Desember, 2010, h. 40 
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sosial maupun fisik-motoriknya. Rasa percaya diri anak di 

sekolah bisa dibangun melalui berbagai macam bentuk kegiatan 

yang salah satunya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler.
 36

 

c) Pengalaman hidup. Kepercayaan diri diperoleh dari 

pengalaman yang mengecewakan adalah paling sering menjadi 

sumber timbulnya rasa rendah diri. 

 

 

3. Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler terhadap 

Kepercayaan Diri 

Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan 

manusia. Dalam hal ini pendidikan diharapkan dapat menuntun peserta 

didik agar mencapai kedewasaannya. Salah satu kedewasaan yang 

diberikan pada peserta didik adalah menanam atau membangun 

kepercayaan dirinya. Menanam kepercayaan diri pada siswa tidak hanya 

dengan belajar di dalam kelas, melainkan agar kepercayaan diri lengkap 

melalui kegiatan ekstrakurikuler yang telah disediakan oleh sekolah. 

Pernyataan tersebut senada dengan Hakim, bahwa rasa percaya diri siswa 

di sekolah bisa dibangun melalui berbagai macam bentuk kegiatan, yang 

salah satunya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler.
37

 

Keaktifan mengikuti kegiatan ektrakurikuler ini ada kaitannya 

dengan pembentukan kepercayaan diri siswa, karena keaktifan merupakan 

                                                             
36

 Thursan Hakim, op.cit., h. 122 
37

 Ibid,  h. 142 
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keikutsertaan siswa dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

ekstrakurikuler, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler menekankan kepada 

kebutuhan siswa agar menambah wawasan, sikap dan kepribadian siswa 

khususnya kepercayaan diri siswa baik di luar jam pelajaran wajib serta 

kegiatannya dilakukan di dalam dan di luar sekolah. Terdapat banyak 

kegiatan ekstrakurikuler yang jika di programkan dan dijalankan dengan 

baik dan benar maka kepercayaan diri siswa akan terbentuk dan dapat 

mendukung perkembangan kepribadian siswa lainnya. Untuk dapat 

membangun kepercayaan diri siswa dalam pengembangan diri melalui 

kegiatan ekstrakurikuler maka sangatlah penting kegiatan ekstrakurikuler 

dimaksud dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan pada tahap 

perencanaan serta pelaksanaannya dapat memperhatikan strategi 

membangun kepercayaan diri siswa.
38

 

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan siswa yang aktif dalam 

kegiatan ekstrakurikuler akan senantiasa memiliki wawasan dan 

pengetahuan yang luas, pengalaman yang banyak, serta memiliki 

kepercayaan diri yang kokoh. Siswa yang memiliki wawasan yang luas 

dapat menjawab pertanyaan dari segi apapun yang dilontarkan kepada 

mereka, karena begitu cara pemikirannya semakin dalam dengan 

wawasan, pengetahuan yang luas dimiliki peserta didik, maka akan 

berpengaruh pada kepercayaan diri mereka.  

                                                             
38

 Bernadus Gapi, loc.cit 
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Maka, menurut penulis jika seseorang aktif dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler, maka akan terbentuk kepercayaan diri yang 

kokoh yang sudah ditanamkan pada diri peserta didik. Sebaliknya, jika 

seorang siswa tidak aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler maka masih 

adanya terbentuk kepercayaan diri yang rendah. Hal ini ditandai dengan 

gagap dan gagu bila berdiri didepan umum, tidak berani serta mudah 

pesimis, selalu berpikir negatif pada orang lain. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

a. Halimah, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan 

Agama Islam, Pada tahun 2010 dengan judul “Pengaruh Keaktifan Siswa 

dalam Mengikuti Kegiatan Pramuka terhadap Tingkah Laku Siswa di 

SMPN 19 Siak Kecamatan Tualang” terdapat pengaruh positif yang 

signifikan keaktifan mengikuti kegiatan pramuka terhadap tingkah laku 

siswa di SMPN 19 siak kecamatan Tualang. Tingkat pengaruh antara 

kedua variabel berada pada kategori cukup kuat yaitu 0.851. Sedangkan 

koefisien determinasi (R Square) adalah 0.724.
39

 Jika dihubungkan dengan 

penelitian penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti mengenai 

keaktifan, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian penulis yaitu 

kepercayaan diri. 
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b. Iir Amalia, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan 

Agama Islam, tahun 2014 dengan judul “Hubungan Rasa Percaya Diri 

dengan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Tapung”. Berdasarkan 

penelitian Penulis, bahwa terdapat tingkat pengaruh kedua variabel berada 

pada kategori cukup kuat yaitu 0.590 lebih besar dari r tabel baik pada 

taraf sigifikan 5% maupun 1% ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
40

 

Jika dihubungkan dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu 

sama-sama meneliti mengenai kepercayaan diri. Perbedaannya adalah 

pada penelitian penulis yaitu kepercayaan diri ditempatkan ke variabel Y, 

sedangkan Iir Amalia rasa percaya diri pada variabel X. 

C. Konsep Operasional 

a) Keaktifan Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler (Variabel X) dengan 

indikator sebagai berikut: 

a. Siswa menghadiri ketika kegiatan ekstrakurikuler diadakan 

b. Siswa rajin mencari materi ataupun informasi yang diarahkan oleh 

pembimbing 

c. Siswa bertanya jika ada yang kurang dimengerti  

d. Siswa mempersiapkan diri untuk tampil 

e. Siswa tidak menolak ketika ditunjuk oleh pembimbing 

f. Siswa ikut serta dalam kegiatan pentas seni 
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b) Kepercayaan diri siswa (Variabel Y) dengan indikator sebagai berikut: 

a. Tidak bergantung pada bantuan orang lain 

b. Berani bertanya jika ada yang kurang dimengerti 

c. Berbicara di depan umum tanpa rasa takut 

d. Menjaga kontak mata selama perbincangan  

e. Memulai kontak yang ramah dengan orang lain 

f. Berani mengemukakan pendapat  

g. Selalu berpikir positif dalam menghadapi berbagai masalah di sekolah 

dan disekitarnya 

 

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis  

1. Asumsi Dasar 

a. Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berbeda-

beda 

b. Kepercayaan diri siswa bervariasi 

2. Hipotesis 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan keaktifan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler terhadap kepercayaan diri siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan keaktifan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler terhadap kepercayaan diri siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru 

 


