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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dialami leh

seseorang yang belajar, yang ditandai dengan bertambahnya pengetahuan dan

keterampilan serta sikap seseorang. Melalui hasil belajar ini siswa dapat

mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya di dalam belajar.

Hasil belajar yang dicapai seorang siswa merupakan hasil interaksi

antara faktor yang mempengaruhi baik yang berasal dari dalam diri siswa dan

dari luar diri siswa (faktor internal dan eksternal) menurut Nana Sudjana

bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang berasal dari dalam

diri siswa (faktor internal) meliputi motivasi belajar, minat dan perhatian,

sikap dan kebiasaan serta kemampuan siswa. Kemampuan siswa memiliki

pengaruh yang sangat besar terhadap hasil belajar siswa di sekolah, 70%

dipengaruhi oleh kemampuan siswa itu sendiri, 30% dipengaruhi oleh faktor

eksternal (lingkungan sosial) yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat.1

Hasil belajar yang diperoleh oleh siswa biasanya dilaporkan dalam

bentuk nilai yang diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran sesuai

dengan hasil yang dicapai siswa. Hasil belajar siswa erat hubungannya

dengan kepercayaan diri yang dimiliki oleh siswa. Dan hasil belajar ini

menunjukkan berhasil atau tidaknya siswa dalam proses belajar di kelas.

1 Nana Sudjana, Proses Belajar Mengajar, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2005, hlm. 39
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Sikap percaya diri merupakan hal utama yang harus dimiliki seorang

siswa dalam belajar, juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan sikap

percaya diri aka nada suatu keyakinan dalam diri individu terhadap segala

aspek kelebihan dan kemampuan yang dimilikinya dengan keyakinan tersebut

mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya.

Siswa yang memiliki kepercayaan diri akan berusaha keras dalam

melakukan kegiatan belajar. Seseorang yang memiliki kepercayaan yang

tinggi memiliki rasa optimis dalam mencapai sesuatu sesuai yang diharapkan.

Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan bersikap rasional dan realistis

dalam menyelesaikan masalah. Baik di dalam proses pembelajaran maupun di

luar pembelajaran. Hal tersebut dapat menjadi pendorong dan mempermudah

dalam proses belajar siswa.

Yuni Wartono mengemukakan bahwa kepercayaan diri sangat

penting. “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”.2 Dengan keyakinan dan percaya diri

akan kemampuan dirinya tersebut maka akan timbul sikap percaya diri dalam

belajar.

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis di sekolah MA Diniyah

Puteri Sukajadi Pekanbaru bahwasanya peneliti menemukan siswa kelas X

sebagian besar sudah memiliki kepercayaan diri yang baik ditandai dengan

2 Yuni Wartono, Pendidikan Agama Islam, Graga Multi Grafika: Sukoharjo, 2006, hlm.
36
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siswa dapat bertanya langsung kepada guru pada materi yang tidak dipahami,

siswa bersemangat maju ke depan kelas untuk mengerjakan latihan yang

diberikan guru, siswa menjawab secara spontanitas pada saat guru bertanya.

Namun penulis masih menemukan gejala-gejala seperti di bawah ini:

1. Masih ada siswa yang memperoleh nilai di bawah standar KKM yaitu 70

2. Masih ada siswa yang remedial setiap diberikan ulangan harian oleh guru

3. Masih ada siswa yang ribut di dalam kelas pada saat proses pembelajaran

sehingga mengganggu konsentrasi siswa yang lain

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Pengaruh Kepercayaan Diri Siswa Terhadap Hasil

Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Madrasah Aliyah Diniyah

Puteri Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi

kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang dipakai pada

judul ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan terhadap

istilah-istilah berikut ini :

1. Kepercayaan 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
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terpuji.3 Kepercayaan diri yang dimaksud dipenelitian ini adalah rasa

yang tumbuh di dalam diri siswa seberapa besar kepercayaannya pada

dirinya sendiri atau kemampuan yang dimilikinya didalam kegiatan

belajar di sekolah.

2. Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar. Hasil belajar juga hasil yang dicapai setelah seseorang

melakukan proses untuk mendapatkan perubahan.4

C. Permasalahan

Berdasarkan gejala yang telah dipaparkan dalam latar belakang di

atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Hasil belajar siswa belum maksimal

b. Aktivitas belum maksimal

c. Kepercayaan diri siswa sudah maksimal tetapi hasil belajar belum

maksimal

d. Pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar belum

maksimal

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi di atas, maka penulis

membatasi permasalahan yang akan diteliti hanya berkenaan dengan

3 Yuli Wartono, Loc. Cit.
4 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Rineka Cipta: Jakarta, 2006, cet. 3,

hlm. 3.
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pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar pada mata

pelajaran ekonomi kelas X di Madrasah Aliyah Sukajadi Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar

pengaruh kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran

ekonomi kelas X MA Diniyah Puteri Sukajadi Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui pengaruh antara kepercayaan diri siswa terhadap hasil

belajar pada mata pelajaran ekonomi kelas X MA Diniyah Puteri

Sukajadi Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam

memecahkan masalah serta mengaplikasikan ilmu yang didapat

selama di bangku perkuliahan serta untuk memenuhi persyaratan

guna menyelesaikan studi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Riau.

b. Bagi sekolah, sebagai informasi tentang hasil dari pembelajaran yang

telah dilakukan, khususnya tentang kepercayaan diri siswa.
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c. Bagi guru, sebagai informasi tambahan dan evaluasi kinerjanya

sehingga untuk ke depannya para guru dapat merubah metode dan

cara belajar yang digunakan dalam pembelajaran agar tujuan dari

pembelajaran dapat tercapai.

d. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.


