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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat

menyesuikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan

menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara

adekuat dalam kehidupan masyarakat. Pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar

sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan.

Pertumbuhan dan  perkembangan siswa tergantung pada dua unsur yang saling

mempengaruhi, yakni bakat yang telah dimiliki oleh siswa sejak lahir akan tumbuh dan

berkembang berkat pengaruh lingkungan, dan sebaliknya lingkungan akan lebih bermakna

apabila terarah  pada bakat yang telah ada, kendatipun tidak dapat ditolak tentang adanya

kemungkinan di mana pertumbuhan dan perkembangan itu semata-mata hanya disebabkan

oleh faktor bakat saja atau oleh lingkungan saja.

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara sistematis telah

merencanakan bermacam lingkungan, yakni lingkungan pendidikan, yang menyediakan

bermacam kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga para

siswa memperoleh pengalaman pendidikan.1

Belajar diperlukan aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar adalah perubahan untuk

mengubah tingkah laku menjadi sebuah kegiatan. Aktivitas merupakan sebuah prinsip atau

1 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta, Bumi Aksara, 2010, h. 79-80
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asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Tanpa ada aktivitas, proses

belajar tidak mungkin terjadi.2

Aktivitas belajar dapat dilihat dari aktivitas fisik dan mental siswa selama proses

pembelajaran. Jika siswa sudah terlibat secara fisik dan mental, maka siswa akan merasakan

suasana belajar yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan.

Aktivitas siswa di dalam pembelajaran dapat merangsang dan mengembangkan bakat

yang dimilikinya, berfikir kritis, dan dapat memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan

sehari-hari.3 Aktivitas belajar ditandai dengan adanya siswa ikut berpartisipasi dalam proses

pembelajaran dan pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru semata, melainkan dari

pengalaman siswa sendiri saat mengikuti materi pelajaran di kelas. Di dalam belajar, sikap

percaya diri sangat di perlukan, karena dengan adanya sikap percaya diri akan membuat

siswa lebih berani dan aktif dalam belajar sehingga membuat aktivitas belajar menjadi baik.

Kepercayaan diri merupakan keyakinan akan kemampuan yang dimiliki untuk

berfikir, bertindak secara aktif dan mandiri untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Siswa- siswa yang memiliki kepercayaan diri akan berusaha semaksimal mungkin untuk

mencapai prestasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bekal dari kepercayaan diri

banyak hal yang bisa dilakukan oleh siswa, siswa akan mampu menangani segala sesuatu

dengan tenang.

Rasa percaya diri sangat penting. Pengertian percaya diri adalah sikap yang mantap

dan penuh keyakinan pada diri seseorang dalam berbuat sesuatu. Orang yang percaya diri

tidak akan takut, malu atau ragu dalam melaksanakan sesuatu, dan tidak mudah terpengaruh

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

2 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 97
3 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007, h. 77



menerus, percaya diri termasuk sifat yang terpuji.4 Kepercayaan lebih banyak berkaitan

antara hubungan seseorang dengan orang lain, dengan orang lain, tidak merasa salah tingkah

apabila menghadapi orang banyak dan dapat bergaul dengan siapa saja.

Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek dari kepribadian sangatlah perlu untuk

dipelajari dan dimiliki seseorang, yang bertujuan untuk melihat secara langsung berbagai

peristiwa yang dialami dirinya sendiri dan orang lain. Siswa yang memiliki kepercayaan diri

yang baik, akan mampu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, sebaliknya individu

yang rendah kepercayaan dirinya akan terlambat.5

Kepercayaan diri dan aktivitas belajar mempunyai hubungan yang erat, tanpa adanya

kepercayaan diri, seorang siswa tidak akan bisa melakukan aktivitas belajar dengan maksimal

dalam proses pembelajaran. Sebagai siswa harus memperlihatkan percaya diri pada saat

menyelesaikan tugas dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, dapat menyelesaikan tugas

tepat waktu dan dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.  Tingkat percaya diri seseorang

menentukan keberhasilan seseorang. Karena dengan adanya sikap percaya diri siswa akan

lebih aktif, berani dalam belajar sehingga menciptakan aktivitas belajar yang baik.

Berdasarkan  studi pendahuluan yang ditemukan di Madrasah Aliyah Negeri Kuok

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar,Penulis  menemukan adanya gejala sebagai berikut :

1. Masih ada siswa yang tidak mau bertanya

2. Masih ada siswa yang bercerita pada saat proses pembelajaran.

3. Masih ada siswa yang tidak mau memberikan tanggapan dalam belajar, terutama

pelajaran ekonomi

4. Masih ada siswa tidak berani memberikan kritikan.

5. Masih ada siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru ketika belajar ekonomi

4 Yuni Wartono, Pendidikan Agama Islam, Sukoharjo: Graga Multi Grafika, 2006, h. 36
5 Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Yogyakarta Andi Ofset, 2003, h. 30



6. Masih ada siswa yang diam apabila diminta menjawab pertanyaan dari guru.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di

Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan judul:

“Hubungan Kepercayaan Diri dengan Aktivitas Belajar Mata Pelajaran Ekonomi

Siswa Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul agar tidak terjadi

kesalahpahaman sebagai berikut.

1. Percaya diri adalah sikap yang mantap dan penuh keyakinan pada diri seseorang dalam

berbuat sesuatu.6 Adapun yang dimaksud kepercayaan diri dalam penelitian ini adalah

Kepercayaan Diri Siswa Kelas X dalam melakukan Aktivitas Belajar Pada Mata

Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok.

2. Aktivitas belajar adalah kegiatan atau kesibukan siswa dalam mengikuti proses belajar

didalam interaksi belajar mengajar.7

C. Permasalahan

1. Identifikasi  Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala- gejala di atas maka dapat di

identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

a. Kepercayaan diri siswa belum maksimal sehingga aktivitas belajar siswa juga belum

maksimal

b. Aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi belum maksimal

c. Kepercayaan diri dengan aktivitas belajar siswa belum maksimal

6 Yuli Wartono, Loc. Cit.
7 Hisyam Zaeni, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta. CTSD, 2007, h. 16



2. Batasan masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang melengkapi kajian ini, dan untuk

menghemat waktu dan biaya, penulis membatasi masalah penelitian hanya pada pada

hubungan kepercayaan diri dengan aktivitas belajar mata pelajaran Ekonomi siswa

Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah apakah

ada hubungan kepercayaan diri dengan aktivitas belajar mata pelajaran Ekonomi siswa

Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Hubungan

yang signifikan antara Kepercayaan Diri Siswa dengan Aktivitas Belajar Siswa Kelas X

pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri  Kuok

2. Kegunaan

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Sebagai informasi bagi siswa agar senantiasa meningkatkan rasa percaya diri mereka

dalam proses pembelajaran.

b. Sebagai informasi bagi guru bidang studi ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri Kuok

Kecamatan Kuok tentang hubungan  kepercayaan diri siswa dan aktivitas belajar siswa

pada pembelajaran ekonomi



c. Bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak

sekolah berkaitan dengan hubungan kepercayaan diri dan aktivitas belajar siswa dalam

kegiatan pembelajaran.

d. Bagi penulis, dapat menambah pengalaman, pengetahuaan dan cakrawala berfikir

penulis dalam pemecahan masalah serta mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku

perkuliahan.

e. Menenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.




