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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Dalam proses pembelajaran banyak faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar siswa. Secara garis besar faktor tersebut digolongkan menjadi dua yaitu

faktor intern dan ekstern. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri tapi saling

berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai prestasi

belajar, salah satu faktor intern tersebut adalah percaya diri.

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, rasa percaya diri

merupakan modal dasar seseorang siswa dalam memenuhi berbagai kebutuhan.

Rasa percaya diri merupakan kondisi psikologi seorang yang berpengaruh

terhadap aktifitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Rasa percaya diri

pada umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat dalam

suatu aktivitas tertentu dimana pikirannya terarah untuk mencapai sesuatu yang

diinginkan.1Dengan demikian rasa percaya diri merupakan faktor yang sangat

penting dalam menentukan apakah siswa berprestasi atau tidak, karena rasa

percaya diri mempengaruhi aktivitas belajar mereka.

Siswa yang kurang percaya diri  cenderung akan menghindari tugas

belajar, khususnya yang menantang, sedangkan siswa yang percaya dirinya tinggi

menghadapi tugas belajar tersebut dengan keinginan besar, sehingga tekun

1 Ainurrahman, “Belajar dan Pembelajaran”, ( Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h. 184.
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berusaha pada tugas belajar dibandingkan siswa dengan  percaya diri yang

rendah.2 Sehinngga dapat dikatakan bahwa siswa yang percaya diri akan lebih

rajin berusaha, tekun, dan semangat dalam belajar dibandingkan siswa yang

kurang percaya diri, karena siswa yang percaya diri memiliki keyakinan atas

kemampuannya dalam menyelesaikan tugas belajar yang diberikan.

Dalam proses pembelajaran sikap percaya diri ini harus dicantumkan

kedalam salah satu dari pilar karakter (nilai) yang selayaknya ditanamkan dan

diajarkan kepada anak-anak. Dalam al-Qur’an juga dijelaskan tentang anjuran

memiliki sifat percaya diri yaitu :







Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah
Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan
turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan
janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh)
surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. (Q.S Fusshilat: 30).

Ayat di atas dapat dikategorikan dengan ayat yang berbicara tentang

persoalan percaya diri karena berkaitan dengan sifat dan sikap seorang mukmin

yang memiliki nilai positif terhadap dirinya dan memiliki keyakinan yang kuat. 3

Dari ayat di atas nampak bahwa orang yang percaya diri dalam al-Qur’an di

2 John W. Santrock, “Psikologi Pendidika, Educational Psychology”, Edisi 3; (Jakarta:
Salemba Humanika, 2009), h. 216.
3 http://papayan.desa.id/2013/10/24/konsep-kepercayaan-diri-dalam-islam/
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sebut sebagai orang yang tidak takut, sedih dan mengalami kegelisahan karena

mereka adalah orang yang beriman dan orang-orang yang istiqomah.

Dalam Surah ali-Imran  juga dijelaskan larangan bersifar lemah, rendah

diri, dan berputus asa.




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)

Dari ayat diatas dapat dilihat bawa Allah melarang kita untuk bersikap

lemah karena hal itu akan membuat kita rendah diri, minder, dan mudah menutup

diri dari pergaulan. Perasaan inilah salah satu penghambat proses belajar, karena

merasa bodoh, kita sering minder ketika berada di kelas. Siswa lain aktif, tetapi

kita masih saja pasif karena merasa rendah dari yang lain. Begitu juga dalam

bergaul, kita merasa minder dan takut tidak diterima. Penyakit inilah yang sering

menimpa kita, padahal tidak ada istilah kelemahan dihadapan Allah.4 Jadi sikap

percaya diri merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh seorang siswa dalam

belajar juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan percaya diri akan ada

suatu keyakinan yang membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai

tujuan dalam hidupnya.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, rasa percaya diri dari pihak siswa

sangat memegang peranan penting, sebab rasa percaya diri tersebut dapat

4 Usman Zaki el Tanto, “Islamic Learning; 10 Rahasia Sukses Belajar Mengajar Muslim”,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 77.
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menyebabkan siswa memiliki prestasi belajar tinggi atau bahkan sebaliknya

berperstasi rendah. Demikian pula dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama

Islam, faktor rasa percaya diri siswa itu sangat penting.

Berdasarkan studi pendahuluan, proses pembelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Tapung diasuh oleh 4

orang guru PAI yang sudah berpengalaman, dalam proses pembelajaran guru PAI

berusaha mengajar dengan menggunakan berbagai macam strategi dan metode

dengan harapan agar siswa-siswa aktif, memiliki motivasi belajar yang tinggi dan

percaya diri dalam mengikuti proses pembelajaran yang pada akhirnya

memperoleh hasil belajar atau prestasi belajar yang baik.

Berdasarkan observasi pada studi pendahuluan ternyata penulis masih

menemukan gejala-gejala seperti: (1) ada sebagian siswa yang tidak berani maju

kedepan untuk mencoba, atau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh guru

PAI, (2) apabila guru PAI meminta siswa mengemukakan pendapat, ada sebagian

besar siswa yang meskipun paham dan mengerti tentang materi pelajaran tetapi

kurang berani atau ragu-ragu dalam meyampaikan pendapat, (3) ada sebagian

siswa yang  pasif atau tidak mau bertanya mengenai materi pelajaran yang belum

dipahami, (4) ada  sebagian peserta didik yang pendiam dan jarang berdiskusi

dengan temannya apabila mendapat kesulitan dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan gejala tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul: “Hubungan Antara Rasa
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Percaya Diri dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri10 Tapung”.

B. Penegasan Istilah

1. Percaya Diri

Secara sederhana dapat dikatakan sebagai “suatu keyakinan seseorang

terhadap gejala aspek kelebihan yang dimiliki oleh individu dan keyakinan

tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan

hidupnya”.5 Percaya diri yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah

keyakinan siswa SMP Negeri 10 Tapung tentang kelebihan dan kemampuan

yang dimiliki dirinya yang membuatnya merasa mampu menjalani kehidupan

khususnya dalam mengikuti proses pembelajaran PAI.

2. Prestasi Belajar

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan atau dikerjkan oleh

seseorang, sedangkan prestasi belajar adalah prestasi yang dicapai oleh

seorang siswa pada jangka waktu tertentu dan dicatat dalam buku raport

sekolah.6 Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai

raport siswa dalam mata pelajaran PAI.

3. Siswa

5Hakim, Thursan, “Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri”, (Jakarta: Puspa Swara, 2002), h.
6
6 Saefullah, “Psikologi Perkembangan dan Pendidikan”, ( Bandung: Cv. Pustaka Setia,
2012), h. 171.
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Siswa adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang

atau sekolompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Siswa secara

khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang

menerima bimbingan, pengarahan, nasehat, pembelajaran, dan berbagai hal

yang yang berkaitan dengan proses kependidikan.7 Siswa yang penulis

maksud dalam penelitian ini adalah siswa muslim kelas VIII Sekolah

Menengah Pertama Negeri 10 Tapung Tahun Ajaran 2013/2014.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimana rasa percaya diri siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri

10 Tapung?

b. Seberapa besar tingkat rasa percaya diri siswa di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 10 Tapung?

c. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri siswa di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Tapung?

d. Bagaimana prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 10 Tapung?

e. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar Pendidikan

Agama Islam siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Tapung?

7 Hasan Basri, “Filsafat Pendidikan Islam”, ( Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 88.
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f. Apakah ada hubungan antara rasa percaya diri dengan prestasi belajar

Pendidikan Agama Islam siswa di Sekolah Menengah PertamaNegeri 10

Tapung?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya persoalan yang terkait dengan judul ini, maka

penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Rasa percaya diri siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Tapung.

2. Prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 10 Tapung.

3. Hubungan antara rasa percaya diri dengan prestasi belajar Pendidikan

Agama Islam siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Tapung

Selain itu subjek yang diteliti juga penulis batasi yaitu hanya siswa

muslim kelas VIII Tahun Ajaran 2013/2014.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana rasa percaya diri siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri

10 Tapung?

b. Bagaimana prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 10 Tapung?
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c. Apakah ada hubungan positif antara rasa percaya diri dengan prestasi

belajar Pendidikan Agama Islam siswa di Sekolah Menengah

PertamaNegeri 10 Tapung?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menetahui bagaimana rasa percaya diri siswa di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 10 Tapung?

b. Untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar Pendidikan Agama Islam

siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Tapung?

c. Untuk mengetahui apakah ada hubungan positif antara rasa percaya diri

dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 10 Tapung?

2.  Kegunaan penelitian

a. Bagi siswa sebagai bahan informasi dalam usaha untuk melakukan

peningkatan prestasi belajar dan mengembangkan rasa percaya diri.

b. Bagi pendidik, Sebagai bahan informasi dalam memecahkan

permasalahan siswa dalam meningkatkan rasa percaya diri dalam  proses

belajar mengajar.

c. Bagi sekolah, sebagai masukan  dalam mewujudkan suatu lingkungan

sosial dan situasi belajar mengajar yang kondusif bagi siswa sehingga

tingkat prestasi belajar yang dicapai bisa maksimal.
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d. Hasil penelitian ini diharapkan memberi imformasi bagi para peneliti

selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang terkait dengan judul

penelitian ini.

e. Sebagai salah satu syarat penyelesaian perkuliahan pada program sarjana

strata satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau sekaligus untuk memperoleh

gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).


