
BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Teoretis

1. Aktivitas Belajar

a. Pengertian Aktivitas Belajar

Aktivitas  menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan. Aktivitas

merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar.

Aktivitas belajar dapat dilihat dari kegiatan siswa selama pembelajaran. Hisyam Zaini

menyebutkan bahwa pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak

peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti

siswa yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif

menggunakan otak, baik untuk  menemukan ide pokok dari materi, memecahkan

persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam persoalan

yang ada dalam kehidupan nyata.1

Belajar aktif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan rajin dan

sungguh-sungguh kegiatan di sini sering diartikan dengan kesibukan dan kegiatan

yang mengarahkan seluruh tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu tujuan.

Oleh karena itu aktivitas belajar dapat dikatakan sebagai kegiatan atau kesibukan

seseorang atau menggunakan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu

kesemuanya itu mencapai kemampuan optimal.

b. Jenis-Jenis Aktivitas

1 Hisyam Zaeni, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTSD, 2007), h. 16
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Aktivitas belajar dapat dilihat dari aktifitas fisik atau mental siswa selama

proses pembelajaran. Jika siswa sudah terlihat secara fisik dan mental, maka siswa

akan merasakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga hasil belajar dapat

dimaksimalkan. Karena aktivitas belajar itu banyak sekali macamnya maka para ahli

mengadakan klarifikasi atas macam- macam aktivitas tersebut, beberapa diantaranya

adalah yang dikemukakan oleh paul D. Dierich (dalam  hamalik. 2001) membagi

kegiatan belajar dalam 8 kelompok yaitu :

1) Kegiatan-kegiatan visual contohnya : membaca, melihat gambar- gambar,

mengamati orang bermain.

2) Kegiatan-kegiatan lisan (oral) contohnya mengemukakan suatu fakta atau prinsip,

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran,

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi.

3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan, contohnya mendengarkan suatu permainan.

4) Kegiatan-kegiatan menulis contohnya menulis cerita, menulis laporan, memeriksa

karangan, membuat rangkuman mengerjakan tes dan lain- lain.

5) Kegiatan-kegiatan menggambar, contohnya menggambar, membuat grafik, peta,

dan pola.

6) Kegiatan-kegiatan yang menunjukkan keterampilan. Contohnya melakukan

percobaan, berkebun, berternak.

7) Kegiatan-kegiatan mental contohnya merenungkan mengingat, memecahkan

masalah, menganalisis membuat keputusan dan lain-lain.



8) Kegiatan-kegiatan emosional contohnya minat, membedakan,berani, tenang, dan

lain-lain.2

Menurut Ramayulis keaktifan mencakup keaktifan jasmani dan rohani3. Secara

umum keaktifan jasmani dan rohani tersebut meliputi

1) Keaktifan Indera

Keaktifan ini meliputi pendengaran, penglihatan peka dan lain- lain. Siswa

dirangsang agar dapat menggunakan alat inderanya sebaik mungkin.

2) Keaktifan Akal

Keaktifan akal maksudnya adalah bahwa siswa harus aktif atau di aktifkan untuk

memecahkan masalah, menimbang- nimbang, menyusun pendapat dan mengambil

keputusan.

3) Keaktifan ingatan

Pada waktu belajar mengajar anak harus aktif menerima bahan yang disampaikan

dan menyimpannya diotak kemudian suatu saat ia dapat mengutarakan kembali

4) Keaktifan Emosi.

Siswa hendaknya senantiasa berusaha mencintai pelajarannya. Mencintai pelajaran

akan menambah hasil studi seseorang.4

c. Indikator Aktivitas Belajar

1) Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi lebih banyak mencari dan memberi

informasi.

2) Siswa lebih banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun kepada

siswa lain.

2 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h. 172-173
3 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam,Kalam Mulia Jakarta 2002, h. 35
4 Sri Yanto, Teknik Belajar Mengajar Dalam CBSA, Jakarta. PT. Renika Cipta, 1992, h. 75



3) Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang disampaikan

oleh guru

4) Siswa memberikan respon yang nyata terhadapa stimulus belajar yang dilakukan

guru.

5) Siswa berkesempatan melakukan penilaian sendiri terhadap hasil pekerjaan,

sekaligus memperbaiki dan menyempurnakan hasil pekerjaan yang belum

sempurna.

6) Siswa membuat kesimpulan dengan bahasa nya sendiri.

7) Siswa memanfaatkan sumber belajar yang ada disekitar secara optimal 5.

Aktivitas siswa didalam belajar sangat berpengaruh terhadap tercapainya

tujuan pengajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran atau hasil pengajaran sangat

dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas siswa di dalam belajar.

2. Kepercayaan Diri

a. Pengertian Kepercayaan Diri

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 menerus, percaya

diri termasuk sifat yang terpuji.6

Kepercayaan diri menurut Hendra Surya adalah sebagai suatu gambaran

pemikiran dan perasaan keyakinan, kesanggupan maupun keberanian seseorang

5 Nana Sudjana, CBSA dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung. Sinar Baru, 1989, h. 110
6 Yuni Wartono, Loc. Cit.



terhadap kemampuan diri yang dimilikinya, meliputi kemampuan intelektual, sikap,

perasaan, kekuatan fisik, dan penampilan diri.7

Kepercayaan diri menurut Hambaly diartikan sebagai suatu keyakinan terhadap

diri sendiri sehingga ia mampu menangani segala situasi dengan tenang. Kepercayaan

diri lebih banyak berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain dengan cara

tidak merasa inferior dihadapan siapapun dan merasa sama baiknya dengan orang lain,

tidak merasa canggung atau rikuh apabila menghadapi banyak orang dan dapat bergaul

dengan siapa saja yang diinginkan.8

Kepercayaan diri menurut Davies adalah yakin pada kemampuan-kemampuan

sendiri, yakin pada tujuan hidupnya dan percaya bahwa dengan akal budi orang akan

mampu melaksanakan apa yang mereka inginkan. Orang yang percaya diri mempunyai

harapan-harapan yang realistis, dan mampu menerima diri serta tetap positif meskipun

sebagian dari harapan-harapan itu tidak terpenuhi.9

Berdasarkan  uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah

suatu keyakinan yang dimiliki seorang siswa terhadap kemampuan dirinya dalam

berhubungan dengan orang lain sehingga mampu menghadapi segala sesuatu dengan

tenang, dapat bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, serta bersikap

positif terhadap keputusan yang diambil dan bersikap positif terhadap kemampuan

dirinya dengan orang lain.

b. Ciri- Ciri Orang Yang Mempunyai kepercayaan diri

7 Surya Hendra, Jadilah Pribadi yang Unggul, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 2010, h.  47
8 Hambaly, Bagaimana Meningkatan Rasa percaya Diri, Terjemahan Budiyanto, Arcan, Jakarta, 2005, h.

13
9 Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif, Puspa Swara, Jakarta, 2005, h. 98
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Kepercayaan diri sangatlah penting dalam setiap kehidupan manusia, karena

dengan kepercayaan diri seseorang dapat mengaktualisasi potensi yang dimilikinya.

Seseorang yang mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tertentu yang membuat

orang tersebut dapat dibedakan dengan orang yang tidak rasa memiliki kepercayaan

diri.

Iswiddharmanjaya yang dikutip Thursan Hakim membagi ciri-ciri individu

yang memilki yang memiliki rasa percaya diri sebagai berikut :

1) Mudah penyesuaian diri dengan lingkungan baru

2) Menerima diri secara realistik

3) Menghargai diri secara positif

4) Optimis, tenang dan tidak mudah cemas.10

Hakim membagi ciri-ciri  dari orang-orang yang mempunyai rasa percaya diri

yang tinggi adalah sebagai berikut :

1) Selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan sesuatu

2) Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai

3) Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul didalam berbagai situasi

4) Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi diberbagai situasi

5) Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya

6) Memiliki kecerdasan yang cukup

7) Memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menunjang kehidupannya, misalnya

keterampilan berbahasa asing.

8) Memiliki kemampuan bersosialisasi11

10 Ibid., h. 98
11 Ibid., h. 99



Orang yang memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi biasanya memiliki

ciri-ciri yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dibuat dan mampu

mengoreksi kesalahan. Sedangkan orang yang kurang percaya diri cenderung tidak

menarik, kurang menunjukkan kemampuan, dan jarang menduduki jabatan

kepemimpinan serta merasa  kurang puas dengan apa yang ada pada dirinya. Dalam

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Biasanya orang yang memiliki

kepercayaan diri akan lebih mudah berbaur dan beradaptasi dibandingkan orang yang

tidak memiliki kepercayaan diri. Karena orang yang percaya diri memiliki pegangan

yang kuat, mampu mengembangkan motivasi, ia juga sanggup belajar dan bekerja

keras untuk kemajuan, serta penuh keyakinan terhadap peran yang dijalaninya.12

Ada dua jenis kepercayaan diri yaitu percaya diri lahir dan percaya diri batin.

Liendenfield mengemukakan empat ciri utama seseorang yang memiliki percaya diri

batin yang sehat, keempat ciri itu adalah:

1. Cinta diri

Orang yang cinta diri, mencintai dan menghargai dir sendiri dan orang lain. Mereka

akan berusaha memenuhi kebutuhan secara wajar dan selalu menjaga kesehatan

diri. Mereka juga ahli dibidang tertentu sehingga kelebihan yang dimiliki dapat

dibanggakan, hal ini yang menyebabkan individu tersebut menjadi percaya diri.

2. Pemahaman diri

Orang percaya diri batin sangat sadar diri. Mereka selalu introspeksi diri agar setiap

tindakan yang dilakukan dilakukan tidak merugikan orang lain.

3. Tujuan yang jelas

12 Ibid., h. 99



Orang yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya. Ini disebabkan karena mereka

punya alasan dan pemikiran yang jelas dari tindakan yang mereka lakukan serta

hasil apa yang mereka dapatkan.

4. Pemikiran yang positif

Orang yang percaya diri biasanya merupakan teman yang menyenangkan.

Salah satu penyebabnya karena mereka terbiasa melihat kehidupan dari sisi yang

cerah dan mereka mengharap serta mencari pengalaman dan hasil yang bagus.13

Percaya diri lahir membuat individu harus dapat memberikan pada dunia

luar bahwa ia yakin akan dirinya sendiri, melalui pengembangan keterampilan

dalam empat bidang sebagai berikut :

1. Komunikasi

Keterampilan komunikasi menjadi dasar yang baik bagi pembentukan sikap

percaya diri. Menghargai pembicaraan orang lain, berani berbicara di depan

umum, tahu kapan harus berganti topik pembicaraan dan mahir dalam berdiskusi

adalah bagian dari keterampilan komunikasi yang dapat dilakukan jika individu

tersebut memiliki kepercayaan diri.

2. Ketegasan

Sikap tegas dalam melakukan suatu tindakan juga diperlukan , agar kita terbiasa

untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan serta membela hak kita, dan

menghindari terbentuknya prilaku agresif dan fasif dalam diri.

3. Penampilan diri

13 Ibid., h. 99



Seorang individu yang percaya diri selalu memeperhatikan penampilan dirinya,

baik dari gaya pakaian, aksesoris dan gaya hidup nya tanpa terbatas pada

keinginan untuk selalu ingin menyenangkan orang lain.

4. Pengendalian perasaan

Pengendalian perasaan juga diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan

kita mengelola perasaan kita dengan baik akan membentuk suatu kekuatan besar

yang pastinya menguntungkan individu tersebut.14

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk- bentuk

kepercayaan diri  meliputi kepercayaan diri batin dan kepercayaan diri lahir.

Kepercayaan diri batin seperti orang yang cita diri mencintai dan menghargai

diri sendiri dan orang lain dan sangat sadar diri , serta selalu tahu tujuan

hidupnya.

Sedangkan kepercayaan diri lahir, individu memiliki keterampilan

komunikasi yang baik bagi pembentuk sikap percaya diri. Seorang individu yang

percaya diri selalu memperhatikan penampilan dirinya dan selalu bersikap

tenang. Dan kepercayan diri spiritual merupakan hal yang sangat penting bagi

individu.

c. Ciri-Ciri Orang Yang Tidak Mempunyai Kepercayaan Diri.

Ciri-ciri orang  yang  tidak mempunyai kepercayaan diri menurut Hakim

adalah :

1. Mudah cemas dalam menghadapi persoalan.

2. Memiliki kelemahan dari segi mental, fisik, sosial, atau ekonomi.

3. Sering bereaksi negatif dalam menghadapi masalah.

14 Ibid., h. 99



4. Sering menyendiri dari kelompok yang dianggapnya lebih darinya.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan diri Individu

Kepercayaan diri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah faktor-

faktor tersebut :

1. Konsep diri

Terbentuknya kepercayaan diri pada diri seseorang diawali dengan perkembangan

konsep diri yang diperoleh dalam pergaulannya dalam suatu kelompok. Hasil

interaksi yang terjadi akan menghasilkan konsep diri.

2. Harga Diri

Konsep diri yang positif akan membentuk harga diri yang positif pula. Harga diri

adalah penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri.

3. Pengalaman

Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya rasa percaya diri. Sebaiknya

pengalaman juga dapat menjadi faktor menurunnya rasa percaya diri seseorang.

4. Pendidikan

Pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri

seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah akan menjadikan orang tersebut

tergantung dan berada di bawah kekuasaan orang lain yang lebih pandai darinya.

Sebaliknya orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan memiliki tingkat

kepercayaan diri yang lebih dibandingkan yang berpendidikan rendah.15

e. Cara mengembangkan Percaya Diri

15 Ibid., h. 99



Kepercayaan diri tidak muncul begitu saja pada diri seseorang. Untuk dapat

membenahi, mengarahkan dan mengembangkan percaya diri dapat dilakukan dengan

cara- cara sebagai berikut :

1. Berusahalah untuk dapat menghargai diri sendiri.

2. Jangan bebani pikiran dengan perasaan-perasaan orang lain yang belum tentu benar

adanya.

3. Hembuskan  perasaan senang dan sikap tenang ketika hendak melakukan sesuatu.

4. Jangan takut salah.

5. Memupuk semangat untuk mencari solusi atau jalan keluar.

6. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.16

Ada 3 jenis kepercayaan diri yang perlu dikembangkan menurut Barbara yang

dikutip oleh Hakim,diantaranya:

1. Tingkah laku, kepercayaan diri untuk mampu bertindak dan melakukan segala

sesuatu sendiri, memiliki tiga ciri penting yaitu:

a. Keyakinan atas kemampuan sendiri untuk melakukan sesuatu.

b. Keyakinan atas kemampuan untuk menindaklanjuti segala prakarsa sendiri

secara konsekuen.

c. Keyakinan atas kemampuan pribadi dalam menanggulangi segala kendala.

d. Keyakianan atas kemampuan memperoleh bantuan.

2. Emosional, adalah kepercayaan diri untuk yakin dan mampu menguasai emosi,

memiliki empat ciri penting yaitu:

a. Keyakinan terhadap kemampuan untuk mengetahui perasaan diri sendiri.

b. Keyakinan terhadap kemampuan untuk mengungkapkan perasaan sendiri.

16 Surya Hendra, Op. Cit., h. 58- 65



c. Keyakianan untuk menyatukan diri dengan kehidupan orang lain, dalam

pergaulan yang positif dan penuh pengertian.

d. Keyakinan untuk memperoleh rasa sayang, pengertian, dan perhatian dalam

segala situasi khususnya di saat mengalami kesulitan.

e. Keyakinan untuk mengetahui manfaat apa yang dapat disumbangkan pada orang

lain.

3. Spritual, kepercayaan diri spiritual merupakan kepercayan diri yang terpenting,

karena tidak mungkin kita dapat mengembangkan kedua jenis kepercayaan diri

yang lain jika kepercayaan diri spiritual kita tidak kita dapatkan, memiliki empat

ciri penting yaitu :

a. Keyakianan bahwa semesta ini adalah suatu misteri yang terus berubah, dan

bahwa setiap perubahan dalam kemestaan itu merupakan bagian dari suatu

perubahan yang lebih besar lagi.

b. Kepercayaan diri atas adanya kodrat alami sehingga segala yang terjadi tak lebih

dari kewajaran belaka.

c. Keyakinan pada diri sendiri dan pada adanya Tuhan yang Maha Tinggi, Maha

Segalanya. 17

3. Hubungan Kepercayaan Diri Terhadap Aktivitas belajar

Menurut Hakim Thursan 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

17 Ibid., h. 58-78



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. Secara sederhana,

kepercayaan diri dikatakan sebagai untuk keyakinan seorang terhadap segala aspek yang

dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuat merasa mampu untuk mencapai tujuan-

tujuan didalam hidupnya18.

Aktivitas belajar, pada dasarnya belajar memerlukan aktivitas, aktivitas tersebut

yang terlihat dalam proses belajar mengajar.  Hisyam Zaini menyebutkan bahwa

pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar

secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti siswa yang mendominasi aktivitas

pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk

menemukan ide pokok dari materi, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa

yang baru mereka pelajari ke dalam persoalan yang ada dalam kehidupan nyata.19

Dapat disimpulkan dalam melakukan aktivitas belajar sangat diperlukan  sikap

percaya diri, karena dengan adanya sikap tersebut akan membuat siswa lebih berani dan

siswa lebih aktif dalam melakukan aktivitas  belajar sehingga terciptanya aktivitas belajar

yang lebih baik. Siswa yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi akan terlihat lebih

tenang, tidak memiliki rasa takut dan mampu memperlihatkan kepercayaan dirinya setiap

saat dalam belajar dan begitu juga dengan aktivitas belajar, semakin baik aktivitas belajar

siswa maka tercapailah tujuan pengajaran yang dilakukan oleh guru, karena tercapinya

tujuan pengajaran sangat dipengaruhi bagaimana aktivitas siswa di dalam belajar.

B. Penelitian Yang Relevan

18 Hakim, Op. Cit., h. 98
19 Hisyam Zaeni, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta: CTSD, 2007, h. 16



Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan dan

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian

yang penulis lakukan benar- benar  belum pernah dilakukan oleh orang lain. Penelitian

terdahulu yang relevan pernah dilakukan oleh :

1. Rina Ekawati (2009) Dengan Judul Hubungan Sikap Guru dalam Mengajar dengan

Tingkat Percaya Diri siswa Sekolah Dasar Negeri 053 Ranah Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar, Berdasarkan uji statistik didapat nilai regresi  Y=0.827+0.332+e

yaitu dimana setiap kenaikan 1% sikap guru mengajar terjadi tingkat percaya diri siswa

sebesar 0,332% . hasil korelasi product moment berada pada nilai 0,365 yang artinya

korelasi antara sikap guru dalam mengajar dengan tingkat percaya diri siswa rendah.

2. Elvira Rosalina (2008) Dengan Judul Hubungan Kepercayan Diri dengan Interaksi Sosial

di Sekolah pada Siswa Kelas X SMAN 9 Pekanbaru. Adapun populasi dalam penelitian

ini berjumlah 441 dari 20% yakni 88 orang siswa kelas X pada SMAN 9 Pekanbaru.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar rxy = 0,639.

Hasil ini menunjukkan bahwa antara korelasi positif signifikan. Hal ini menunjukkan

bahwa mayoritas siswa kelas X SMAN 9 Pekanbaru telah memiliki interaksi sosial yang

baik.

3. Muhammad Al Paradi (2009) Dengan Judul Korelasi antara Penerapan Keterampilan

Mengadakan Variasi Mengajar dan Aktivitas Belajar Siswa dalam Pembelajaran Al

qura’an Hadis di Madrasah Tsanawiyah Taufik Wal Hidayah Rumbai Pekanbaru. Hasil

akhir yang diperoleh yaitu harga Phi, sebesar 0,717 lebih besar dari “r” tabel baik pada

taraf signifikan 5% = 0,288 maupun 1% = 0,372. Dengan demikian hipotesa alternatif

diterima dan hipotesa nihil ditolak.



C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk kongkret dari konsep

teoretis, agar mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan sebagai acuan dalam

penelitian. Berdasarkan kajian di atas, maka dirumuskan konsep operasional dengan

indikator- indikator sebagai berikut :

1. Indikator dari kepercayaan diri (Variabel X)  meliputi :

a. Siswa tenang di dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru.

b. Siswa mampu mengerjakan latihan yang diberikan guru

c. Siswa merasa malu mengerjakan latihan atau tugas yang diberikan guru

d. Siswa memiliki keberanian jika menghadapi sesuatu

e. Siswa mudah panik atau stress jika mengerjakan tugas

f. Siswa dapat berkomunikasi di sekolah maupun di rumah

g. Siswa dapat menjalin hubungan dengan teman baik di sekolah maupun di rumah

h. Siswa dalam keadaan sehat tubuhnya dan serasi dengan penampilannya

i. Siswa selalu memperhatikan penampilannya, baik pakaian maupun perhiasan yang

dipakainya

j. Siswa cepat tanggap terhadap pelajaran maupun tugas yang diberikan

k. Siswa mampu membaca, berhitung maupun menyelesaikan tugas dari guru dengan

baik

l. Siswa memiliki keahlian dalam bidang komputer atau berhitung dengan baik

m. Siswa mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan orang lain

n. Siswa memiliki anggota keluarga yang berpendidikan formal

o. Siswa merupakan keluarga yang berpendidikan Perguruan Tinggi



p. Siswa mampu menghadapi berbagai cobaan yang datang

q. Siswa tabah dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru

r. Siswa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru maupun orangtua

s. Siswa memiliki sifat sabar dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang tua

t. Siswa dapat mengendalikan emosi dirinya di hadapan teman, guru, masyarakat dan

orang tuanya.

2. Indikator dari Aktivitas belajar (Variabel Y)

a. Siswa membaca atau memperhatikan gambar/ wacana (Visual activities)

b. Siswa melakukan percobaan atau menkonstuksi jawaban melalui informasi dari

perpustakaan maupun internet (Motor activities)

c. Siswa mendengarkan uraian materi atau percakapan yang disampaikan guru (Listening

activities)

d. Siswa menulis atau menyalin materi yang dianggap penting (Writing activities)

e. Siswa aktif bertanya, memberi saran dan mengadakan wawancara/ diskusi (Oral

activities)

f. Siswa mengeluarkan atau mengajukan pendapat secara spontan atau disuruh oleh guru

g. Siswa berusaha memecahkan soal atau menganalisa dan mengambil keputusan

(Mental activities)

h. Siswa menaruh minat, gembira, merasa bosan dan bersemangat terhadap pembelajaran

(Emotional activities)

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi, bahwa :



a. Tingkat Kepercayaan Diri  berhubungan dengan Aktivitas belajar siswa pada mata

pelajaran Ekonomi

b. Aktivitas Belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi ditentukan oleh tingkat

kepercayan diri siswa.

2. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dengan aktivitas belajar

mata pelajaran Ekonomi siswa Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar.

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dengan aktivitas

belajar mata pelajaran Ekonomi siswa Madrasah Aliyah Negeri Kuok Kecamatan

Kuok Kabupaten Kampar.




