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Kataْ sandang  yang  diikuti  alif  lam (ال) qamariyah 
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“h”. Contoh: 
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 al-Af‟idah : األفئدة

Sedangkan  ta  marbûthah  (ة)  yang  diikuti  atau  disambungkan 

(diwashal)ْ dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi 
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(Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). Perubahan ini telah ditetapkan 

dalam peraturan Menteri dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 50 
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   Ejan yang Disempurnakan (EYD) bahasa indonesia,  seperti 

penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri  

dan  lain-lain.  Ketentuan  yang  berlaku  pada  EYD  berlaku  pula dalam  

alih  aksara  ini,  seperti  cetak  miring  (italic)  atau  cetak  tebal (bold)  

dan  ketentuan  lainnya.  Adapun  untuk  nama  diri  diawali dengan  kata  

sandang,  maka  huruf  yang  ditulis  capital  adalah  awal nama diri, bukan 

kata sandangnya. Contoh: „Ali Hasan al-„Âridh, alAsqallânî. Khusus 

untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-nama surahnya  menggunakan  

huruf  kapital.  Contoh:  Al-Qur`an,  Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan 

seterusnya. 
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ABSTRAK 

Anggi Asmawati 2020, NIM 16311684 dengan skripsi berjudul “Efektivitas 

Pengajian Kelas dalam Meningkatkan Percaya Diri Siswa di SMP Al-Hasra Depok”. 

Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Ilmu Al-Qur’an 

Jakarta. 

 

Salah satu karakter yang penting yang harus dimiliki seseorang untuk dapat 

mengaplikasikan potensi yang dimiliki dan mengantarkan seseorang meraih kesuksesan 

adalah percaya diri. Akan tetapi dalam proses pembelajaran masih ditemukan siswa kurang 

percaya diri. Hal tersebut merupakan kendala dalam pembelajaran karena siswa yang kurang 

percaya diri akan takut bereksperimen, tidak kreatif, dan tidak mau mengembangkan 

kemampuannya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengajian kelas dalam 

meningkatkan rasa percaya diri siswa. Tempat penelitian di sekolah SMP Al-Hasra Depok. 

Sumber data utama adalah  kepala sekolah, koordinator keagamaan dan siswa-siswi kelas VII 

SMP Al-Hasra. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, dipslay data (penyajian data), dan mengambil keputusan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) pelaksanan pengajian kelas ini efektif 

untuk membantu siswa dalam meningkatkan rasa percaya dirinya karena dalam pengajian 

kelas terdapat strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan memberi 

kesempatan siswa untuk tampil didepan orang, memberikan pelatihan sebelum tampil 

kemudian memberikan  memotivasi kepada siswa. (2) Pengajian kelas merupakan kegiatan 

yang efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri karena adanya peningkatan rasa percaya 

diri siswa setelah mengikuti kegiatan pengajian kelas ini, seperti siswa menjadi berani, siswa 

mengakui kemampuan yang dimilikinya, berpikir positif, dan bertanggung jawab. 

 

 

 

Kata Kunci: Pengajian Kelas, Percaya Diri 
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ABSTRACT 

Anggi Asmawati 2020, NIM 16311684, Theis Tittle: “Effectiveness Class 

Recitation in Increasing Student’s Confidence in SMP Al-Hasra Depok”. Department 

of Islamic Education, Tarbiyah Faculty, of Institute for Qur’anic Studies (IIQ) Jakarta. 

 

One of the important characteristics that must be possessed by someone to be able 

to apply their potential and lead someone to achieve success is confidence. However, in the 

learning process students were still lacking confidence. This is an obstacle in learning 

because students who lack confidence will be afraid to experiment, not creative, and do not 

want to develop their abilities.  

This study aims to determine the effectiveness of classroom teaching in increasing 

student confidence. Research site at school Al-Hasra Middle School Depok. The main data 

soutce is the pricipal, religious coordinator ada grade VII students of Al-Hasra Middle 

School. 

The research method using this approach qualitave descriptive. Data collection 

techniques by interview, observation, and documentation. Analysis of the data used is data 

reduction, display data (data presentation), and make desisions. 

The results of this study indicate that (1) teh implementataion of the study this class 

is offective to help students increase their trust himself because in the recitation of the class 

there is a strategy to improve student confidence by giving students the opportunity to appear 

in front of people, give training before performing then give motiavating to students. (2) 

classroom study is an activity effective to increase self-confidance because of an increase in 

taste confident students after following this class recitation activities, like students become 

brave, students acknowledge their abilities to think positively, and are responsible.  

 

 

 

Keyword: Class Recitation, Confidance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu karakter  paling penting yang harus dimiliki oleh 

setiap individu untuk dapat mengaplikasikan potensi yang dimiliki 

dan mengantarkan dirinya meraih prestasi kesuksesan adalah percaya 

diri. Pasalnya orang yang percaya diri yakin atas kemampuan yang 

dimilikinya. Tanpa rasa percaya diri, seorang akan hidup dibawah 

bayang-bayang orang lain. Ia akan selalu takut akan kegagalan dan 

sesuatu yang tidak diketahui.
1
 

Percaya  diri  merupakan  salah  satu  aspek  kepribadian  yang  

sangat penting  bagi  kehidupan  manusia.  Orang  yang  percaya  diri  

yakin  akan kemampuan mereka sendiri, mereka memiliki perasaan 

positif terhadap dirinya, punya  keyakinan  yang  kuat  atas  dirinya  

dan  punya  pengetahuan  akurat terhadap  kemampuan  yang  

dimiliki.  Oleh karena itu rasa percaya diri  seperti  inilah  yang  harus  

sedini mungkin ditanamkan kepada siswa. Sebab,  kesuksesan anak 

dimasa depan, baik itu di sekolah atau karirnya terjadi karena  ia  

percaya  akan  kemampuannya
2
 

Percaya diri merupakan unsur yang akan lebih berpengaruh  

dari  pada  kecerdasan,  keluarga,  bahkan  latar belakang  budaya.  

Dengan  rasa  percaya  diri,  siswa akan  mampu  melewati tantangan, 

berani mengambil risiko, tidak takut gagal, justru akan muncul sifat. 

                                                 
1
Ibrahim Elfiky, Terapi Berpikir Positif, (Jakarta: Zaman, 2009), hlm. 54  

2
 Hakim Tursan, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, (Jakarta: Puspa Swara, 2012), 

hlm. 6  
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positive  thinking,  berani  berpendapat,  bisa  berpikir  realistis,  dan  

bisa menghargai  orang  lain. 

Di dalam Al-Qur‟an terdapat ayat-ayat yang membicarakan 

tentang perintah Allah SWT agar manusia selalu percaya diri dalam 

menjalani kehidupannya. Salah satunya dapat ditemukan dalam Q.S 

Ali-Imran ayat 139: 

ْؤِمْْيَ َوالَ ََتِنُ ْوا َوالَ ََتَْزنُ ْوا َوأَنْ ُتُم اأَلعْ  ُتْم مُّ َلْوَن ِإْن ُكن ْ   

“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 [3]: 139) 

 

Menurut ayat tersebut mukmin yang menyatakan dirinya beriman, 

seharusnya menjauhkan diri dari perbuatan yang bersikap lemah, 

putus asa, karena manusia makhluk ciptaan Allah SWT yang paling 

sempurna. 
3
 

Menurut Islam orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya 

diri, pesimis, dan berputus asa termasuk golongan orang-orang yang 

putus harapan, sesat, kufur, dan fasik. Sebagaimana yang telah 

digambar jelas pada firman-firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hijr 

ayat 56 dan Q.S Yusuf ayat 87 

اِلْْيَ   قَالَ  َوَمْن يَ ْقَنُط ِمْن َرْْحَِة رَبِِّه ِإالَّ الضَّ   
“Ibrahim berkata : tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat 

Tuhan-Nya kecuali orang-orang yang sesat” (Q.S Al-Hijr[15]: 56) 

 

َئُسْوا ِمْن َرْوِح اّللَِّ  َئُسْوا ِمْن َرْوِح اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْومُ  ّ ْ َوالَ تَ ي ْ اْلَكا ِفُرْونَ  ِإنَُّه الَ يَ ي ْ   

                                                 
3
Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah:Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 225  



3 

 

 

 

 “dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir” 

(Q.S Yusuf [12]: 87) 

Ayat Al-Qur‟an yang telah dipaparkan, menunjukan bahwa agama 

Islam juga telah mengatur, menganjurkan serta memberi jaminan 

kebahagian umat-Nya untuk hidup penuh kepercayaan diri dalam 

menjalani kehidupannya. Allah SWT juga memberikan larangan yang 

jelas melaknat umatnya apabila hidup penuh keputusasaan dan tanpa 

kepercayaan diri.
4
  

Dalam  proses pembelajaran  masih  ditemukan  siswa  yang 

tergolong memiliki rasa percaya diri yang rendah. Terlihat  dengan  

keengganan  siswa  untuk  tampil di  depan  kelas.  Saat  guru  

menawarkan  siswa untuk  mengerjakan  soal  di  papan  tulis  hanya 

terdapat  seorang  siswa  yang  dengan   suka  rela mengacungkan  

jari.  Hal yang sama terjadi saat guru meminta  siswa  untuk  bertanya  

mengenai  materi yang  belum  dipahami,  tidak  seorang  siswapun 

yang  mengacungkan  jari  untuk  bertanya.  Ketika guru  bertanya  

untuk  memastikan  pemahaman materi  dan  pendapat  siswa,  siswa  

kembali  diam dan tidak menjawab pertanyaan guru. Dan siswa pun  

cenderung  pasif,  terlihat  dengan keengganan siswa tampil di kelas 

dan menyampaikan pendapatnya. 

Hal tersebut tentu  saja  merupakan  kendala  yang  cukup  

besar dalam proses pembelajaran. Siswa   yang tergolong  memiliki  

kepercayaan  diri  rendah sering kali prestasi belajarnya juga rendah 

karena ketidakyakinan pada kemampuan dirinya sendiri. Senada 

dengan pernyataan  dari Bambang Hartono siswa yang tidak 

mempunyai rasa percaya diri akan takut bereksperimen, tidak kreatif,  

                                                 
4
 Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 

hlm.539 
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sehingga  kemampuannya  kurang berkembang  sehingga  dapat  

menyebabkan semakin  merosotnya  rasa  pecaya  dirinya.
5
  Bila tidak  

terjadi  perubahan maka berlangsunglah perasaan tersebut sepanjang 

hidup siswa. 

Kepercayaan diri ini bukan sesuatu yang dapat tumbuh dan 

ada dalam  diri  seseorang  dengan  sendirinya.  Sebagaimana  yang  

diungkapkan  Dimyati dan Mudjiono “Dari segi perkembangan, rasa 

percaya diri dapat  timbul berkat adanya pengakuan dari 

lingkungan”
6
.  Dengan demikian, untuk menjadi  seseorang  dengan  

kepercayaan  diri  yang  kuat  memerlukan  proses dan  suasana  yang  

mendukung.  Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan kepercayaan  

diri  dalam  lingkungan  sekolah  perlu  adanya  program untuk 

menanamkan  kepercayaan  dalam lingkungan sekolah.   

Dari hasil observasi yang penulis amati dalam beberapa 

minggu selama tugas Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di 

SMP Al-Hasra Depok  penulis menemukan sesuatu yag baru 

disekolah SMP Al-Hasra, bahwasannya sekolah tersebut menerapkan 

program yang unik, yang tidak semua sekolah menerapkan program 

tersebut  yaitu program pengajian kelas kerumah wali murid dalam 

rangka mempererat ukhuwah Islamiyah antara sekolah dan wali 

murid. Selain itu, pengajian tersebut salah satu program yang 

menanamkan kepercayaan diri siswa, sebab dalam pengajian ini siswa 

dilatih untuk berani maju kedepan  seperti menjadi MC, membaca 

ayat Al-Qur‟an dan artinya, membaca sholawat, ceramah, dan 

pemimpin do‟a. Berdasarkan penjelasan di atas penulis berinisiatif 

                                                 
5
 Bambang Hartono, Melatih Anak Percaya Diri, (Jakarta: Gunung Mulia, 2007) 

hlm.79 
6
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

hlm. 39 
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untuk mengangkat judul skripsi “Pelaksanaan Pengajian Kelas 

Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Di Smp Al-Hasra 

Depok” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Pentingnya kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan sosial 

2. Banyak siswa tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas 

3. Banyak siswa kurang berani menyampaikan pendapat 

4. Sebagaian siswa malu untuk bertanya 

5. Siswa  yang memiliki  kepercayaan  diri  rendah sering kali 

prestasi belajarnya juga rendah.  

6. Pentingnya meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa  

7. Pelaksanaan pengajian kelas dalam meningkatkan kepercayaan diri 

siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah di atas, agar penelitian lebih 

terfokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu “Pelaksanaan pengajian kelas 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa” di SMP Al-Hasra 

Depok. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan pengajian kelas dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa di SMP Al-Hasra Depok?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah  yang telah ditetapkan, maka 

tujuan penelitian adalah untuk mengetahui  pelaksanan pengajian 

kelas dalam  meningkatkan kepercayaan diri siswa di SMP Al-Hasra 

Depok.   

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis 

maupun praktisn pembaca bagi penulis dan pembaca yakni: 

1. Kegunaan bagi penulis 

Untuk menambah wawasan keilmuan dalam pendidikan dan 

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana program studi 

sastra satu (S-1) pendidikan agama Islam 

2. Kegunaan bagi universitas 

Untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan dalam 

dunia pendidikan dalam rangka menambah wawasan pemikiran 

tentang kepercayaan diri terutama pada siswa tingkat menengah 

pertama 

3. Kegunaan bagi lembaga pendidikan 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi SMP Al-Hasra 

Depok agar dapat melaksanakan pengajian rutin hari Jum‟at 

dengan efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. 

4. Kegunaan bagi peserta didik 

Untuk menambah wawasan peserta didik sebagai bahan 

evaluasi diri agar dapat menjadi pribadi yang percaya diri. 

G. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah dijelaskan sebelumnya dan digagas oleh peneliti-peneliti 
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sebelumnya.  Penulis sudah berusaha dalam pencarian penelitian 

terdahulu, baik dari perpustakaan,  media internet, dan media massa 

lainnya. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang 

memliki kemiripan. Berikut akan dideskripsikan penelitian: 

1. Penelitian skripsi dari Evi Maulida Sari mahasiswi Institut Ilmu 

Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah tahun 2019 dengan judul penelitian 

“Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler (Muhadharah)Dalam 

meningkatkan Percaya Diri (Self Confidence) Siswa”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek 

dalam penelitian ini adalah kelas 4 dan 5 di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma‟arif NU Assa‟adah Gresik. Dalam penelitian ini penulis 

menyimpulkan  bahwa kegiatan ekstrakurikuler muhadharah 

dapat melatih siswa untuk berani dan mau menunjukan bakat dan 

keinginan yang tersimpan. Sehingga karakter percaya diri dapat 

dibentuk dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler muhadharah di Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif NU 

Assa‟adah Gresik berjalan sesuai program kerja yang ditentukan. 

Terdapat tahapan pembelajaran yaitu pendahuluan, isi, dan 

penutup. Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

yaitu berupa naskah dan menghafal. Adapun evaluasi yang 

dilakukan adalah memberi tugas rumah dan penilaian berpidato di 

depan kelas.  

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-

sama membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri siswa 

dan perbedaannya yaitu penelitian Evi Maulida Sari membahas 

tentang kegiatan ekstrakurikuler muhadharah dapat melatih siswa 
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untuk berani sehingga karakter percaya diri dapat dibentuk 

dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadharah dan 

perbedaannya yaitu penelitian penulis tentang karakter percaya 

diri siswa dapat dibentuk dengan mengikuti kegiatan pengajian 

kelas. 

2. Penelitian skripsi dari Dettiany Pritama mahasiswi Universitas 

Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Pendidikan Pra Sekolah 

Dan Sekolah Dasar tahun 2015 dengan judul penelitian “Studi 

Tentang Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Siswa SD Negeri 1 Pengasih”. Penelitian ini  menggunakan  

pendekatan  kualitatif  jenis  penelitian  deskriptif yang menjadi 

subjek  penelitian  adalah  guru  kelas  1  dan  guru  kelas  3.  

Penelitian  ini  mengambil tempat  di  SD  Negeri  1  Pengasih . 

penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan  yang  

dilakukan peneliti pada hari Senin 8 Maret 2013 di kelas 2 SD  

Negeri  1  Pengasih,  dalam  proses pembelajaran  masih  

ditemukan  siswa  yang tergolong memiliki rasa percaya diri yang 

rendah. Terlihat  dengan  keengganan  siswa  untuk  tampil di  

depan  kelas.  Saat  guru  menawarkan  siswa untuk  mengerjakan  

soal  di  papan  tulis  hanya terdapat  seorang  siswa  yang  

dengan  suka  rela mengacungkan  jari.  Ketika  guru  kembali 

menawarkan  kepada  siswa  untuk  mengerjakan soal  

selanjutnya  di  papan  tulis  hanya  siswa  tadi yang  kembali  

mengacungkan  jari.  Guru menganggap  siswa  tersebut dan 

peneliti  juga  menemukan  bahwa guru hanya terfokus pada 

materi pelajaran. Guru tidak  pernah  mencatatkan  perkembangan 

psikologi  siswa  khususnya  tingkat  kepercayaan diri.  Dalam  
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proses  pembelajaran  guru  juga terlihat  kurang  memperdulikan  

kepercayaan  diri siswa.  Guru  kurang  mendampingi  serta 

memotivasi siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah.   

Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  upaya  guru  

dalam meningkatkan  kepercayaan  diri  siswa  di  SD  Negeri  1 

Pengasih  adalah  memberikan  motivasi  kepada  siswa, 

memberikan  apresiasi  kepada  siswa, mengajak siswa  

berkomunikasi  aktif, memberikan  tanggung  jawab  khusus  

pada  siswa  yang  memiliki  kepercayaan  diri rendah, mengatur  

tempat  duduk  siswa, dan mengkomunikasikan  upaya  

meningkatkan  kepercayaan  diri  siswa kepada kepala sekolah 

dan teman sesama guru.  

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-

sama membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri siswa 

dan perbedaannya yaitu penelitian dari Dettiany Pritama 

membahas tentang  upaya guru dalam meningkatkan kepercayaan 

diri siswa sedangkan penelitian penulis tentang karakter percaya 

diri siswa dapat dibentuk dengan mengikuti kegiatan pengajian 

kelas 

3. Penelitian skripsi dari Anggun Irmawati (3301412100) mahasiswi 

Universitas Negeri Semarang Jurusan Politik Dan 

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Tahun 2016 dengan judul 

penelitian “Penanaman Karakter Percaya Diri Melalui 

Ekstrakurikuler Angklung Di Smp Negeri 7 Pemalang 

Kabupaten Pemalang”. Penelitian ini menggunakan Metode  

penelitian  yang metode  penelitian  kualitatif. Data  dikumpulkan  

dengan  cara  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Sumber  

dan  teknik  analisis  datanya  adalah  dengan  teknik analisis 
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interaktif yang meliputi empat langkah yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh pentingnya menanamkan kepercayaan diri. 

Hal ini dikarenakan kepercayaan diri merupakan aspek yang 

sangat berpengaruh terhadap kepribadian siswa. Siswa yang 

cerdas dalam bidang akademik namun kurang percaya diri juga 

akan  berdampak  pada  prestasi  belajarnya  di  kelas.  Rasa  

percaya  diri  siswa  di sekolah  bisa  dibangun  melalui  berbagai  

macam  bentuk  kegiatan,  yang  salah satunya  adalah  melalui  

kegiatan  ekstrakurikuler.   

Ekstrakurikuler  angklung memiliki  manfaat  pada  

penanaman  karakter  siswa.  Nilai-nilai  yang  ada  pada 

permainan angklung berupa nilai percaya diri, kerja sama tim, 

toleransi, tanggung jawa,  dan  disiplin.  Permainan  Angklung  

merupakan  permainan  yang  dimainkan secara  bersama-sama  

sehingga  dibutuhkan  tim  yang  solid. Pemain  angklung (siswa) 

harus bekerja sesuai perannya dan dalam menjalankan perannya 

masingmasing siswa harus percaya diri dalam memainkan 

Angklung karena apabila ada siswa  yang  kurang  percaya  diri  

maka  siswa  tersebut  tidak  bisa  melaksanakan perannya  

dengan  baik  sehingga  dapat  merusak  permainan  angklung.  

Jadi  dalam memainkan  angklung  tidak  sebatas  dalam  

memainkan  musik  saja  tapi  juga diperlukan kepercayaan diri 

yang kuat dari setiap pemainnya,sehingga Angklung dapat  

digunakan  untuk  membentuk  karakter  siswa  seperti  

membentuk  individuindividu  yang  lebih  percaya  diri,  

menguatkan  kerja  sama,  bertanggung  jawab, disiplin, dan 

toleransi.  
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Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  cara  yang  

digunakan  untuk menanamkan percaya diri adalah dengan cara 

mengasah bakat siswa (demonstrasi), latihan  (drill),  dan  

pemberian  tugas),  memberikan  motivasi  (pemberian 

pengetahuan,  pujian,  dan  hadiah),  membuat  siswa  aktif,  

pemberian  tugas,  dan menyertakan  siswa  dalam  pementasan. 

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-

sama membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri siswa 

dan perbedaannya yaitu penelitian dari Anggun Irawati 

membahas tentang ekstrakulikuler angklung  tidak  sebatas  

dalam  memainkan  musik  saja  tapi  juga diperlukan 

kepercayaan diri yang kuat dari setiap pemainnya,sehingga 

Angklung dapat  digunakan  untuk  membentuk  karakter  siswa 

yang  lebih  percaya  diri. Sedangkan penelitian penulis tentang 

karakter percaya diri siswa dapat dibentuk dengan mengikuti 

kegiatan pengajian kelas 

4. Penelitian skripsi dari Septiana Pratiwi mahasiswi Universitas 

Negeri Yogyakarta Program Studi Bimbingan Dan Konseling 

Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2018 dengan judul penelitian 

“Pengaruh Prestasi Belajar Terhadap Kepercayaan Diri Siswa 

Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mlati”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh kurangnya kepercayaan diri siswa yang 

disebabkan prestasi belajar rendah. Mayoritas  siswa  yang  

memiliki prestasi  belajar  yang  baik  akan  terlihat  lebih  

percaya  diri  saat  tampil  di  depan teman-temannya. Hal ini 

disebabkan karena siswa memiliki kepercayaan terhadap dirinya 

bahwa ia mampu melakukan hal tersebut. Begitu pula dengan 
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siswa yang memiliki  prestasi  belajar  lebih  rendah  dari  teman-

temannya,  kepercayaan  diri yang  dimiliki  juga  cenderung  

lebih  rendah.  

 Seorang  siswa  dengan  rasa  percaya diri lebih rendah dari 

teman-temannya  yang disebabkan oleh prestasi belajarnya 

kurang baik akan sulit untuk  mengungkapkan pikiran, perasaan, 

dan pendapatnya kepada orang lain, sehingga hal ini akan 

menyebabkan tujuan yang ingin dicapai menjadi sulit terwujud. 

Siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah akan selalu 

berpikiran  negatif  tentang  dirinya  sehingga  kemampuan  yang  

dimilikinya  tidak akan  digunakan  secara  optimal.  Dengan  

begitu  siswa  akan  kehilangan  motivasi untuk  mencapai  

prestasi  belajarnya  karena  selalu  dibayangi  perasaan  tidak 

mampu. Hal ini membuat prestasi belajar siswa menjadi semakin 

menurun, begitu juga  dengan  rasa  percaya  dirinya.  

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  prestasi  belajar  

berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepercayaan  diri  

siswa.  Hal  ini  ditunjukkan  dengansignifikansi 0,000 (p < 0,05) 

dan persamaan garis regresi Y =  10,917 + 1,600X yang  berarti  

jika  prestasi  belajar  dinaikkan  sebesar  1%  maka  kepercayaan  

diri akan meningkat sebesar  1,600. 

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-

sama membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri siswa 

dan perbedaannya yaitu penelitian dari Septiana Pratiwi 

membahas tentang kurangnya kepercayaan diri siswa yang 

disebabkan prestasi belajar rendah dan siswa  yang  memiliki 

prestasi  belajar  yang  baik  akan  terlihat  lebih  percaya  diri  

sehingga ada pengaruh prestasi belajar terhadap kepercayaan diri 
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siswa sedangkan penelitian penulis tentang karakter percaya diri 

siswa dapat dibentuk dengan mengikuti kegiatan pengajian kelas 

5. Penelitian skripsi dari Ditya Apriliarini mahasiswi Universitas 

Negeri Yogyakarta Jurusan  Pendidikan  Prasekolah  Dan  

Sekolah  Dasar  Fakultas  Ilmu Pendidikan tahun 2015 dengan 

judul penelitian “ Peningkatan Percaya Diri Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Pada 

Pembelajaran IPS Siswa Kelas V SD Negeri Seang Kulon 

Progo”  penjelasan dari penelitian ini adalah pembentukan 

percaya diri pada siswa  tidak  terlepas  dari  lingkungannya, 

sehingga lingkungan harus menyediakan iklim yang kondusif 

agar percaya diri  seseorang  dapat  berkembang.  Hal  ini  juga  

berlaku  bagi  dunia  pendidikan  terutama  disekolah,  sikap  

percaya  diri  siswa  juga  harus mendapatkan  campur  tangan  

dari  guru,  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa gurulah yang 

paling memegang peran penting dalam proses pembelajaran. 

Guru  harus  mampu  menciptakan  suasana  pembelajaran  yang  

dapat mengembangkan  dan  meningkatkan  kepercayaan  diri  

siswa.  Guru  tidak hanya  sebagai  pengajar  yang  memberikan  

asupan  pengetahuan  kepada siswa  namun  juga  berperan  

sebagai  pendidik  yang  mampu  mengarahkan dan  membentuk  

sikap  mulia  pada  siswanya.  Tidak  hanya  guru  yang berperan  

dalam  pengembangan  percaya  diri  siswa,  lingkungan  sekolah 

yang  lain  seperti  kepala  sekolah,  staf,  maupun  pihak-pihak  

yang  terlibat dalam sekolah harus turut serta mengembangkan 

percaya diri siswa. 

Dalam skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-

sama membahas tentang meningkatkan kepercayaan diri siswa 
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dan perbedaannya yaitu penelitian Ditya Apriliani membahas 

tentang model pembelajaran kooperatif tipe think pair share pada 

pembelajaran ips siswa dapat melatih siswa untuk berani 

sehingga karakter percaya diri dapat dibentuk dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share sedangkan 

penelitian penulis tentang karakter percaya diri siswa dapat 

dibentuk dengan mengikuti kegiatan pengajia kelas 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skirpsi, 

Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta tahun 2017. 

adapun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB 1 Pendahuluan  

Pada bab ini  mencakup latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Kajian Teori  

Pada bab ini mencakup landasan teori yang membahas 

tentang teori-teori yang mendukung penulisan yaitu 

pengertian pengajian dan percaya diri, faktor yang 

mempengaruhi percaya diri, ciri-ciri percaya diri, manfaat 

percaya diri, dan menumbuhkan rasa percaya diri. 

BAB III Metode Penelitian  

Bab ini mencakup tempat dan waktu penelitian, jenis 

penelitia dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, dan pedoman wawancara. 

Bab IV Hasil Penelitian  
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Bab ini mencakup gambaran umum mengenai sekolah yang 

diteliti, dan pembahasan tentang hasil dan analisis data 

mengenai efektivitas pengajian kelas dalam meningkatkan 

rasa percaya diri siswa di SMP Al-Hasra 

BAB V Penutup  

  Merupakan bab akhir yang mencakup kesimpulan serta saran-

saran yang membangun dan bermanfaat untuk semua pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Temuan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengajian kelas 

merupakan salah satu ciri khas dari SMP Al-Hasra. Pelaksanaan kegiatan 

pengajian kelas dilaksanakan dirumah wali murid setiap satu seminggu 

sekali yaitu pada hari Jum‟at pukul 13.00 WIB sampai selesai. 

  Pelaksanan pengajian kelas ini dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan rasa percaya dirinya karena dalam pengajian kelas terdapat 

strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan memberi 

kesempatan siswa untuk tampil didepan orang, memberikan pelatihan 

sebelum tampil kemudian memberikan  memotivasi kepada siswa.  

Pelaksanaan pengajian kelas merupakan kegiatan yang dapat  

membantu siswa dalam meningkatkan rasa percaya diri karena adanya 

peningkatan rasa percaya diri siswa setelah mengikuti kegiatan pengajian 

kelas ini, seperti: siswa menjadi orang yang lebih berani untuk mencoba 

hal-hal yang baru, mengakui kemampuan yang dimilikinya dan 

meyakinkan bahwa dirinya  bisa,  berpikiran positif yang membuat siswa 

yakin bahwa dia bisa, berpikir realistis, dan menjadi orang yang 

bertanggung jawab. 

B. Saran 

Berdasarkan data-data hasil penelitian yang dilakukan di sekolah 

SMP Al-Hasra yang kemudian peneliti analisis. Maka untuk peningkatan 

kualitas supaya menjadi lebih baik, peneliti memberikan saran agar 

memberikan inovasi dalam kegiatan pengajian kelas seperti menerapkan 

penampilan seni di semua kelas sehingga pengajian kelas tidak terlalu 

monoton dan membosankan.  
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