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HUBUNGAN ANTARA GROWTH MINDSET DAN TAWAKAL 

TERHADAP EFIKASI DIRI SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN AL ITQON 

 

Nila Hilmiyah 

17107010141 

 

INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel tergantung yaitu 

growth mindset dan tawakal terhadap variabel bebas efikasi diri. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah terdapat hubungan positif antara growth mindset dan tawakal secara bersama-sama terhadap 

efikasi diri santri putri. Penelitian ini melibatkan subjek santri yang tinggal di pondok pesantren Al 

Itqon di Semarang sejumlah 114 orang. Pengumpulan data dari penelitian menggunakan skala 

likert yang disusun oleh peneliti dan skala modifikasi. Data dari penelitian ini dianalisis 

menggunakan SPSS 20 for Windows dengan teknik regresi berganda. Hipotesis penelitian diterima 

yaitu terdapat hubungan positif  antara growth mindset dan tawakal secara bersama-sama terhadap 

efikasi diri santri putri. Nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,702 dan nilai p sebesar 0,000 yang 

berarti arah hubungan santara variabel bebas dan variabel tergantung adalah positif. Sehingga 

analisis penelitian menunjukkan bahwa growth mindset dan tawakal memiliki hubungan positif 

terhadap efikasi diri santri putri Pondok Pesantren Al Itqon. 

 

Kata kunci : growth mindset, tawakal, efikasi diri, santri putri. 
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THE CORRELATION BETWEEN GROWTH MINDSET AND TAWAKAL ON THE SELF-

EFFICACY OF AL ITQON’S FEMALE BOARDING SCHOOL STUDENTS  

Nila Hilmiyah 

17107010141 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the relationship between the dependent variable, namely 

growth mindset and tawakal on the independent variable of self-efficacy. The hypothesis in this 

study is that there is a positive relationship between growth mindset and tawakal together on the 

self-efficacy of female students. This study involved 114 students who lived in one of the Islamic 

boarding schools Al Itqon in Semarang. Data collection from the study used Likert scales 

compiled by the researcher and a modified scale. The data from this study were analyzed using 

SPSS 20 for Windows with multiple regression techniques. The research hypothesis is accepted, 

that there is a positive relationship between growth mindset and tawakal together on the self-

efficacy of female students. The value of the correlation coefficient (R) is 0.702 and the p-value is 

0.000, which means that the direction of the relationship between the independent variable and the 

dependent variable is positive. So the research analysis shows that growth mindset and tawakal 

have a positive relationship to Al Itqon’s female students' self-efficacy. 

Keyword :growth mindset, tawakal, self-efficacy, female boarding school students. 

 



1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mayoritas penduduk di Indonesia beragama islam sebanyak 229,62 

juta jiwa atau mencapai 87,2% dari dari total populasi penduduk yang 

berjumlah 269,6 juta jiwa (Mastuki, 2020). Banyaknya penduduk islam di 

Indonesia menjadi salah satu latar belakang berkembangnya satuan 

pendidikan pondok pesantren di Indonesia. Berdasarkan pangkalan data 

pondok pesantren sampai tahun 2020 jumlah pondok pesantren yang tersear di 

Indonesia mencapai 26.974 pondok yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang memiliki 

jumlah santri yang mukim atau tinggal di pondok pesantren terbanyak setelah 

provinsi Jawa Timur. Jumlah santri yang tinggal di pondok pesantren 

mencapai 166.605 santri yang terebar di 1795 pondok pesantren. Salah satu 

pondok tersebut adalah pondok pesantren Al Itqon Semarang. Kota Semarang 

merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa 

Tengah. Kota Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yang 

menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian. Jumlah pondok 

pesantren di Kota Semarang berdasarkan data Kementrian Agama sebanyak 

58 pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan formal dan informal, 

salah satunya adalah Pondok Pesantren Al Itqon. Pondok pesantren tersebut 

merupakan pondok pesantren tertua dan memiliki santri paling banyak yang 

berada di Kecamatan Pedurungan (Statistik Data Pondok Pesantren, 2020).  

Pesantren merupakan replika kehidupan nyata yang sangat unik. Santri 

sebagai pelaku yang menjalankan roda kehidupan di dalam pesantren. 

Pesantren menjadi tempat sementara seorang santri untuk menuntut ilmu 

agama secara intensif (Wahid, 2001). Pesantren berfungsi sebagai lembaga 
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pendidikan yang mentransfer ilmu agama (tafaquh fi al-din) dan nilai islam 

(islamic values), kemudian menjadi lembaga keagamaan yang memiliki 

kontrol sosial, dan lembaga keagamaan yang mampu membentuk rekayasa 

sosial (social engineering) atau pengembangan masyarakat (community 

development), sehingga tradisi yang ada di pesantren mampu untuk 

dipertahankan dan beradaptasi dengan perkembangan keilmuan baru yang 

ada. Keunggulan dari pesantren yaitu pada sikap kebersamaan yang dijalin 

oleh para santri, tolong menolong, kesetiakawanan, dan persaudaraan. Dari 

pembelajaran karakter individual, pesantren mengajarkan hidup sederhana dan 

berhemat. Sehingga pesantren menjadi pusat pengembangan sumber daya 

manuasia menuju terwujudnya kecerdasan dan kesejahteraan bangsa (Kholili, 

2012). 

Kegiatan pendidikan di pondok pesantren sangat beragam seperti 

sorogan, bandongan, dan wetonan. Ketiga metode belajar tersebut diterapkan 

di Pondok Pesantren Al Itqon. Dengan metode tersebut, pembelajaran di 

pesantren menuntut santri untuk memiliki kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan 

kedisiplinan. Selain itu santri juga harus memiliki keyakinan akan 

kemampuannya sehingga dapat mematangkan diri baik dari segi ilmu maupun 

akhlak dalam proses belajar mengajar (Syafe’i, 2017). Santri harus mampu 

untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya agar dapat dikembangkan 

secara maksimal. Santri yang tidak memiliki keyakinan terhadap kemampuan 

dirinya akan sedikit kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

kyai. Keyakinan akan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan hal yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan disebut sebagai self efficacy atau efikasi diri 

(Bandura, 1997). Terlebih santri perempuan karena perempuan memiliki 

tingkat efikasi  diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa tingkat efikasi 

diri siswa perempuan cenderung tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki 

(Laksmi et al., 2018).  



3 
 

 

Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Survey 

singkat yang dilakukan oleh peneliti terhadap santri putri pondok pesantren Al 

Itqon dengan jumlah 30 orang, 22 diantaranya mengaku bahwa mereka 

kadang merasa bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan tugas yang 

diberikan oleh pihak ustadz atau kyai. Dari survey tersebut menunjukkan 

bahwa efikasi diri yang dimiliki oleh santri putri di pesantren Al Itqon itu 

rendah. Seharusnya santri memiliki efikasi diri yang mencukupi agar santri 

mampu untuk menyelesaikan setiap tugas yang dimiliki dalam kegiatan 

belajar di pondok pesantren. Sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa 

tingkat efikasi diri yang dimiliki oleh siswa yang berada di pondok pesantren 

berada pada tingkatan rendah dibanding dengan siswa yang berada di sekolah 

formal (Sugiharto et al., 2019). Penelitian lain juga membuktikan bahwa 

tingkat efikasi diri yang dimiliki siswa yang berada di asrama cenderung 

rendah dibandingkan dengan siswa yang berada di sekolah formal biasa 

(Hatıce & Doruk, 2017).  

Seseorang yang memiliki efikasi diri dapat melakukan usaha yang 

lebih banyak dan bertahan lebih lama dibanding orang yang tidak yakin akan 

kemampuan yang dimiliki. Seseorang yang memiliki efkasi diri cenderung 

akan mampu mengatur dirinya belajar dan menyelesaikan masalah dalam 

proses mencapai tujuan. Sedangkan efikasi yang rendah akan menghambat 

seseorang dalam mencapai tujuan (Schunk, 2012). Berlaku untuk santri, 

ketika santri memiliki efikasi diri maka santri akan mampu mengatur diri 

untuk belajar dan menyelesaikan masalah ketika di pondok pesantren 

sehingga tujuannya akan tercapai. Permasalahan yang dihadapi oleh santri 

sangatlah beragam diantaranya terkait dengan kehidupan pribadi, sosial, dan 

kemampuan diri dalam adaptasi dengan lingkungan sekitar (Hotifah, 2014). 

Masalah lain yang dihadapi oleh santri yaitu malas, tidak sabar, mudah lupa, 

cepat putus asa, dan lemahnya semangat (Chairani & Subandi, 2010). 
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Schunk dan Pajeras (Wigfield & Eccles, 2002) menyatakan bahwa ciri 

siswa yang mempunyai efikasi diri rendah diantaranya adalah menghindari 

tugas yang sulit, mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, cita-cita yang 

dimiliki rendah, memiliki komitmen yang buruk, dan cenderung mengurangi 

usaha ketika dirinya mengalami stres atau depresi. Sedangkan ciri siswa yang 

mempunyai efikasi diri tinggi adalah menghadapi tugas yang sulit, memiliki 

komitmen yang baik terhadap tujuan, gigih dalam melakukan usaha, dan 

cenderung melakukan usaha lebih banyak ketika mengalami kegagalan. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa 

keperawatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika mahasiswa 

memiliki efikasi diri rendah maka mahasiswa tersebut tidak dapat mengatasi 

situasi suit seperti ketidaksesuaian teori dengan praktik, peralatan yang tidak 

lengkap, dan respon dari pasien yang menghambat mahasiswa (Bodys-Cupak 

et al., 2016). Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

santri juga dapat mengalami hambatan yang serupa. Adanya hambatan 

tersebut tentunya santri membutuhkan cara untuk meningkatkan efikasi diri 

agar dapat menyelesaikan tugas yan diberikan di pesantren dengan baik. 

Adanya hambatan yang dihadapi oleh santri karena tingkat efikasi diri 

yang rendah maka dibutuhkan cara unruk meningkatkan efikasi diri agar 

santri mampu melaksanakan tugas dengan baik. Ada beberapa indikator atau 

aspek yang membangun efikasi diri, diantaranya adalah level atau tingkat 

kesulitan tugas yang diyakini dapat dilaksanakan, strenght atau kekuatan yang 

diyakini oleh seseorang untuk bertahan melakukan usaha yang dengan 

berbagai kesulitan dan tantangan, generality atau generalisasi terhadap 

kemampuan yang dimiliki sehingga seseorang yakin akan kemampuannya 

yang tak terbatas dan bisa bertindak dalam situasi apapun. Efikasi diri 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pertama, mastery 

experience atau pengalaman keberhasilan yang dialami diri sendiri. Kedua, 

vicarious experience atau pengalaman orang lain yang dihayati oleh 
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seseorang. Pada umumnya pengalaman orang lain itu berasal dari figur yang 

menjadi role model dan menjadi motivasi diri sendiri. Ketiga, verbal 

persuation atau persuasi verbal berasal dari lingkungan sosial. Keempat, 

physiological and emotional states atau keaadan fisiologis dan emosi yang 

dimiliki oleh seseorang dalam melakukan tugasnya (Bandura, 1997). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efikasi diri adalah verbal 

persuation atau persuasi verbal berasal dari lingkungan sosial dapat berupa 

bimbingan, nasihat, atau saran yang dapat meningkatkan keyakinan seseorang 

terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk melaksanakan suatu tugas.  

Persuasi verbal yang dilakukan orang lain tidak akan berguna ketika individu 

memiliki pemikiran tertutup. Persuasi verbal akan lebih mudah diterima 

ketika individu memiliki pemikiran yang terbuka. Pemikiran terbuka juga 

disebut sebagai mindset berkembang atau growth mindset. Seseorang dengan 

growth mindset akan menjadikan kritik dan saran sebagai sarana belajar 

mereka. Kritik dan saran akan dijadikan materi untuk membangun 

kemampuan dan melakukan usaha-usaha yang lebih baik. Kritik dan saran 

akan menjadi masukan dari sudut pandang yang berbeda sehingga orang 

tersebut mampu menemukan titik kesalahan yang dimilikinya dalam 

melakukan sesuatu lalu memperbaikinya (Dweck, 2006). Growth mindset 

sangat terbuka ketika ada orang lain memberikan kritik atau saran sebagai 

sumber inspirasi untuk menyelesaikan masalah (Sawitri, 2017). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa orang dengan growth mindset akan memiliki efikasi 

diri yang lebih tinggi. 

Kemudian faktror lain yang mempengaruhi efikasi diri asalah 

physiological and emotional states atau keaadan fisiologis dan emosi. 

Ketegangan fisik, keluhan atau gangguan somatis akan menghambat 

seseorang dalam melakukan kinerja yang baik. Jika stamina dan kekuatan 

fisik baik maka efikasi diri akan ikut meningkat, begitu sebaliknya jika 

stamina dan kekuatan fisik dalam keadaan lelah atau sakit maka efikasi diri 
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akan ikut menurun. Begitu juga dengan keadaan emosional, ketika seseorang 

memiliki keadaan emosi yang positif cenderung akan meningkatkan efikasi 

diri yang dimiliki. Jika keadaan emosional yang dimiliki negatif maka efikasi 

diri yang dimiliki cenderung turun. Emosi positif muncul karena ketenangan 

dan ketentraman yang ada dalam diri. Hal tersebut dapat terjadi melalui 

tawakal. Sebuah penelitian menunjukan hasil ada pengaruh positif antara 

sikap tawakal terhadap kestabilan emosi siswa. Semakin tinggi sikap tawakal 

maka semakin tinggi juga tingkat kestabilan emosi yang dimiliki. Sikap 

tawakal memunculkan ketenangan dan ketentraman hati sehingga emosi yang 

dimiliki cenderung stabil (Astuti, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

orang dengan tingkat tawakal yang tinggi akan memiliki efikasi diri yang 

lebih tinggi.  

Pondok pesantren menjadi tempat dimana santri menimba ilmu agama 

secara mendalam. Begitu pula dengan pengajaran tawakal dan toleransi yang 

merupakan bagian dari keimanan dan ketauhidan kepada Allah Swt. Tawakal 

yang dimiliki oleh santri tentulah lebih baik dari orang awam kebanyakan. Hal 

tersebut dibuktikan dengan ibadah dan proses bertawakal yang diajarkan di 

pondok pesantren. Kemudian pengajaran mengenai saling menghargai satu 

sama lain termasuk ketika menerima kritik dan saran juga diajarkan lebi 

intensif di pondok pesantren. Sehingga seharusnya efikasi diri yang dimiliki 

oleh santri seharusnya cenderung tinggi. Namun yang terjadi adalah tingkat 

efikasi diri yang dimiliki oleh santri masih relatif rendah. Oleh karena itu, 

peneliti akhirnya tertarik untuk membuktikan apakah terdapat hubungan 

positif antara growth mindset dan tawakal terhadap efikasi diri. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka 

rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah apakah terdapat 
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hubungan antara growth mindset dan tawakal terhadap efikasi diri santri putri 

Pondok Pesantren Al Itqon. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui 

hubungan antara growth mindset dan tawakal terhadap efikasi diri santri putri 

Pondok Pesantren Al Itqon. 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini terbukti diharapkan memberikan manfaat secara 

teoritas dan manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Semoga penelitian memberikan sumbangan ilmiah bagi 

pengembangan keilmuan psikologi dan menambah khazanah pengetahuan 

bagi keilmuan psikologi khususnya pada bidang psikologi sosial, 

pendidikan, dan agama. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kajian 

peneliti selanjutnya yang tertarik dengan growth mindset, tawakal, dan 

efikasi diri. 

2. Manfaat Praktis 

Semoga penelitian memberikan penjelasan kepada masyarakat 

khususnya santri dan penyelenggara lembaga pendidikan pesatren 

mengenai hubungan antara growth mindset dan tawakal terhadap efikasi 

diri santri putri pondok pesantren di semarang sehingga dapat 

meningkatkan sikap tawakal dan merubah mindset menjadi growth 

mindset agar efikasi diri yang dimiliki semakin baik. 

E. Keaslian Penelitian 

Untuk menjelaskan keaslian penelitian yang akan dilakukan, peneliti 

melakukan telaah perbedaan dan persamaan pada penelitian-penelitian 
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terdahulu. Selama peneliti melakukan telaah, peneliti belum menemukan judul 

penelitian lain yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini 

merupakan hasil telaah peneliti terkait penelitian terdahulu yang mengambil 

tema serupa yaitu efikasi diri, growth mindset, dan tawakal : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlita Nurlita Hendiani et al. (2014) 

mengenai hubungan antara persepsi dukungan keluarga sebagai pengawas 

minum obat dan efikasi diri penderita tuberkolosis di BKPM Semarang 

pada 44 pasien yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Skala yang 

digunakan untuk mengukur efikasi diri adalah skala efikasi diri yaitu level 

(tingkat), strength (kekuatan), dan generality  (keluasan). Sedangkan 

untuk mengukut Persepsi menggunakan skala persepsi berdasarkan aspek 

persepsi yaitu kognisi dan afeksi. Penelitian menunjukkan hasil koefisien 

korelasi r = 0,550 dengan p = 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

hasil penelitian sangat signifikan karena p < 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

persepsi dukungan keluarga sebagai pengawas minum obat dan efikasi diri 

penderita tuberkolosis, maka semakin positif persepsi keluarga yang 

dimiliki maka semakin tinggi pula efikasi yang dimiliki. 

2. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Fika Rachmawati & 

Budiningsih (2015) mengenai hubungan antara berpikir positif dengan 

efikasi diri akademik pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, 

sampel penelitian sebanyak 61 mahasiswa. Alat ukur yang digunakan 

adalah skala psikologi (berpikir positif dan efikasi diri akademik) yang 

dibuat oleh peneliti. Penelitian menunjukkan hasil  koefisien korelasi r = 

0,526 dengan p = 0,000. Hal tersebut mennjukkan bahwa penelitian sangat 

signifikan karena p < 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif yang signifikan antara berpikir positif dengan 

efikasi diri akademik, maka semakin tinggi tingkat berpikir positif yang 

dilakukan oleh mahasiswa makan semakin tinggi pula efikasi diri yang 
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dimiliki begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat berpikir positif 

semakin rendah pula efikasi diri yang dimiliki. 

3. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Henni Kusuma & Wahyu 

Hidayati (2013) mengenai hubungan antara motivasi dengan efikasi diri 

pada 110 pasien diabetes mellitus tipe 2 di Persadia Salatiga. Alat ukur 

yang digunakan adalah alat ukur yang telah digunakan pada penelitian 

sebelumnya Ariani tahun 2011. Penelitian menunjukkan hasil  signifikansi 

dengan p = 0,000 sehingga penelitian sangat signifikan karena p < 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara motivasi dengan efikasi diri, maka semakin tinggi 

motivasi yang dimiliki pasien semakin tinggi pula efikasi diri yang 

dimiliki begitu juga sebaliknya, semakin rendah motivasi yang dimiliki 

semakin rendah pula efikasi diri yang dimiliki. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Azizi Yahaya et al. (2010) mengenai 

hubungan antara self esteem, coping difficult, self-efficacy, dan gajala 

penyakit terhadap dukungan pendidikan untuk siswa yang memiliki 

gangguan psikiatrik pada 30 siswa. Alat ukur yang digunakan adalah 

adaptasi Academic Acheivement of Participant dari University Technologi 

Malaysia (UTM), Elements of Supported Education Inventory Mowbray et 

al., Coping difficulties Inventory, Rosenberg’s self esteem scale, 

modifikasi Mowbray’s school self-efficacy scale, dan modifikasi Colorado 

symptom index. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dukungan 

pendidikan sangat dibutuhkan bagi siswa yang memiliki gangguan 

psikiatrik berdasarkan self esteem, coping difficult, self-efficacy, dan gajala 

penyakit yang dimiliki. 

5. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Olufemi Timothy Adigun 

(2020) mengenai self esteem, self-efficacy, self concept, and intimate 

image diffusion among deaf adolescents: a structural equation model 

analysis pada 276 orang orang yang memiliki gangguan pendengaran. 
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Alat ukur yang digunakan adalah Rosenberg self-esteem scale, general 

self-efficacy scale dari Schwarzer dan Jerussalem, dan Adolesccents’ self-

concept short scale (ASCCS). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

sels-esteem dan self-efficacy memiliki hubungan langsung positif dengan 

intimate image diffusion dan terdapat hubungan negatif antara self-concept 

dengan intimate image diffusion pada orang yang memiliki gangguan 

pendengaran. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Miroslaw Pawlak et al. (2020) mengenai 

interrelationship of motivation, self-efficay and self-regulatory use : an 

investigation into study abroad experiences pada 70 mahasiswa, 50 

perempuan dan 20 laki-laki. Alat ukur yang digunakan adalah Study 

Abroad Quistionnaire (SAQ) yang berisi 72 kuesioner mengenai self-

regulatory, 23 kuesioner mengenai efikasi diri, dan 4 kuesioner mengenai 

motivasi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi motivasi 

yang dimiliki, semakin kuat efikasi diri, dan semakin mahir dalam self-

regulatory maka akan semakin memberi keuntungan siswa yang 

bersekolah di luar negeri. 

7. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh  Rozdiana Nasution  (2017) 

mengenai hubungan antara interaksi sosial dalam kelompok sebaya 

dengan efikasi diri pada 47 siswa berusia 16-18 tahun. Alat ukur yang 

digunakan adalah skala psikologi (interaksi sosial dalam kelompok dan 

efikasi diri akademik) yang dibuat oleh peneliti. Penelitian menunjukkan 

hasil  koefisien korelasi r = 0,832 dengan taraf signifikansi 0,95 diperoleh 

r tabel sebesar 0,288 maka r hitung > r tabel. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

interaksi sosial dalam kelompok dengan efikasi diri, maka semakin kuat 

interaksi sosial yang dimiliki dalam kelompok maka semakin tinggi 

tingkat efikasi diri yang dimiliki oleh seseorang begitu juga sebaliknya. 
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8. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Anni ZulfianiHusnar et al. (2017) 

mengenai pengaruh harapan dan tawakal terhadap stres akademik pada 

102 mahasiswa yang pengambilan subjeknya menggunakan teknik 

accidental sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala harapan, 

skala tawakal, dan skala stes akademik yang dibuat oleh peneliti. 

Penelitian ini menunjukkan hasil adanya pngaruh negatif dari harapan dan 

tawakal secara bersama-sama terhadap stres akademik. 

9. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sri Andri Astuti (2018) 

mengenai pengaruh sikap tawakal terhadap kestabilan emosi pada 65 

siswa. Alat ukur yang digunakan skala tawakal dan kestabilan emosi yang 

dibuat oleh peneliti. Penelitian ini menunjukkan hasil ada pengaruh positif 

antara sikap tawakal terhadap kestabilan emosi siswa. Semakin tinggi 

sikap tawakal maka semakin tinggi juga tingkat kestabilan emosi yang 

dimiliki. Sikap tawakal memunculkan ketenangan dan ketentraman hati 

sehingga emosi yang dimiliki cenderung stabil. 

10. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bobi Januar 

Iskandar, Muhammad Noupal, dan Kiki Cahaya Setiawan (2018) 

mengenai hubungan antara sikap tawakal dengan kecemasan menghadapi 

ujian nasional pada  165 siswa kelas IX. Alat ukur yang digunakan adalah 

skala sikap tawakal dan skala kecemasan menghadapi ujian nasional yang 

dibuat oleh peneliti. Penelitian menunjukkan hasil koefisien korelasi r = -

0,596 dengan p = 0,000. Hal tersebut mennjukkan hasil negatif signifikan 

karena p < 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan negatif signifikan antara sikap tawakal dan kecemasan 

menghadapi ujian nasional maka semakin tinggi sikap tawakal maka 

semakin rendah kecemasan menghadapi ujian nasional. 

11. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatin 

Rohmah Wahidah & R.M. Royanto (2019) mengenai peran kegigihan 

dalam hubungan growth mindset dan school well-being siswa sekolah 
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menengah pada 418 siswa. Alat ukur yang digunakan adalah skala school 

wellbeing yang merujuk pada konsep Konu dan Rimpela, skala growth 

mindset yang merujuk pada konsep mindset Dweck, dan menggunakan 

Grit Scale for Children and Adult (GSCA) dari Sturman dan Zappala-

Piemme. Penelitian menunjukkan hasil adanya pengaruh positif antara 

growth mindset terhadap school well-being, pengaruh positif growth 

mindset growth mindset terhadap kegigihan, dan kegigihan menjadi 

mediator antara growth mindset dan school well-being. 

Kemudian peneliti memaparkan persamaan dan perbedaan antara 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu untuk 

memperjelas keaslian dari penelitoan ini. Peneliti berfokus pada hubungan 

antara growth mindset dan tawakal terhadap efikasi diri santri putri pondok 

pesantren di Semarang. Berikut ini merupakan persamaan dan perbedaan 

penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan : 

1. Keaslian Judul 

Pada keaslian judul penelitian, peneliti membandingkan beberapa 

penelitian terdahulu yaitu “Hubungan antara Motivasi dengan Efikasi Diri 

pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Persadia Salatiga” (Kusuma & 

Hidayati, 2013). “Hubungan Antara Interaksi Sosial Dalam Kelompok 

Sebaya dengan Efikasi Diri” (Nasution, 2017). “Self Esteem, Self-efficacy, 

Self Concept, and Intimate Image Diffusion Among Deaf Adolescents: A 

Structural Equation Model Analysis” (Adigun, 2020). Dan 

“Interrelationship of Motivation, Self-Efficay and Self-Regulatory Use : 

An Investigation Into Study Abroad Experiences” (Pawlak et al., 2020). 

Beberapa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu dengan menghubungkan growth mindset dan tawakal 

terhadap efikasi diri santri putri Pondok Pesantren Al Itqon. 

2. Keaslian Teori 
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Pada keaslian teori penelitian, peneliti membandingkan beberapa 

penelitian terdahulu yaitu mengenai hubungan antara persepsi dukungan 

keluarga sebagai pengawas minum obat dan efikasi diri penderira 

tuberkolosis di BKPM Semarang (Hendiani et al., 2014) menggunakan 

teori self-efficacy yang dicetuskan oleh Baron dan Byrne, kemudian self 

esteem, self-efficacy, self concept, and intimate image diffusion among 

deaf adolescents: a structural equation model analysis (Adigun, 2020) 

menggunakan teori efikasi diri yang dikemukakan oeh Schwarzer dan 

Jarussalem, kemudian penelitian mengenai hubungan antara sikap 

tawakal dengan kecemasan menghadapi ujian nasional (Iskandar et al., 

2018) menggunakan teori tawakal yang dicetuskan oleh Qardhawi, dan 

terakhir penelitian megenai peran kegigihan dalam hubungan growth 

mindset dan school well-being siswa sekolah menengah (Wahidah & 

Royanto, 2019) menggunakan teori mindset yang dicetuskan oleh Dweck. 

Pada penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori efikasi diri milik 

Bandura, teori mindset yang dicetuskan oleh Dweck, dan teori tawakal 

yang diringkas dari Yusuf Qardhawi, Ibnu Qayyim Aljauziyah, dan Amru 

Khalid. 

3. Keaslian Subjek 

Pada keaslian subjek penelitian, peneliti membandingkan beberapa 

penelitian terdahulu yaitu Hubungan antara Persepsi Dukungan Keluarga 

Sebagai Pengawas Minum Obat dan Efikasi Diri Penderira Tuberkolosis 

di BKPM Semarang (Hendiani et al., 2014) yang melibatkan pasien yang 

menderita tuberkolosis,  Interrelationship of Motivation, Self-Efficay and 

Self-Regulatory Use : An Investigation Into Study Abroad Experiences 

(Pawlak et al., 2020) melibatkan subjek dengan kriteria mahasiswa, 

Hubungan Antara Interaksi Sosial Dalam Kelompok Sebaya Dengan Self-

efficacy (Nasution, 2017) melibatkan siswa berusia 16-18 tahun, 
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Hubungan antara Sikap Tawakal dengan Kecemasan Menghadapi Ujian 

Nasional (Iskandar et al., 2018) melibatkan subjek dengan kriteri siswa 

kelas IX, dan Peran Kegigihan dalam Hubungan Growth Mindset dan 

School Well-Being (Wahidah & Royanto, 2019) melibatkan subjek 

dengan kriteria siswa sekolah menengah. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan melibatkan subjek dengan kriteria santri putri yang sudah 

menetap sekurang-kurangnya satu tahun, berusia 15-19 tahun, dan belum 

menjadi subjek penelitian dengan tema yang sama di salah satu pondok 

pesantren di Semarang. 

4. Keaslian Alat Ukur 

Pada keaslian alat ukur penelitian, peneliti membandingkan 

beberapa penelitian terdahulu yaitu self esteem, self-efficacy, self 

concept, and intimate image diffusion among deaf adolescents: a 

structural equation model analysis (Adigun, 2020) menggunakan alat 

ukur general self-efficacy scale dari Schwarzer untuk mengukur efikasi 

diri, kemudian interrelationship of motivation, self-efficay and self-

regulatory use : an investigation into study abroad experiences (Pawlak 

et al., 2020) menggunakan alat ukur sel-efficacy scale yag dibuat oleh 

peneliti, selanjutnya penelitian tentang hubungan antara sikap tawakal 

dengan kecemasan menghadapi ujian nasional (Iskandar et al., 2018) 

menggunakan alat ukur skala sikap tawakal yang dibuat oleh peneliti 

sendiri, dan yang terakhir penelitian tentang peran kegigihan dalam 

hubungan growth mindset dan school well-being siswa sekolah 

menengah (Wahidah & Royanto, 2019) menggunakan alat ukur skala 

growth mindset yang merujuk pada konsep mindset Dweck untuk 

mengukur growth mindset. Dalam penelitian ini, peneliti akan membuat 

skala efikasi diri yang mengacu pada efikasi diri Bandura, skala mindset 

yang mengacu pada aspek mindset Dweck untuk mengukur growth 

mindset, dan skala tawakal yang dimodifikasi dari skala yang dibuat 
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oleh Prapti Ningsih (2013) berdasarkan sintesa dari aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, Ibnu Qayim Al Jauziyah, dan Amru 

Khalid.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang sudah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara growth mindset dan tawakal terhadap efikasi diri santri 

putri Pondok Pesantren Al Itqon. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat growth mindset dan tawakal yang dimiliki oleh santri maka 

semakin tinggi pula efikasi diri yang dimilikinya. Begitu juga sebaliknya, 

semakin rendah tingkat growth mindset dan tawakal yang dimiliki oleh santri 

maka semakin rendah pula tingkat efikasi diri yang dimiliki. Sumbangan 

efektifitas dari growth mindset dan tawakal terhadap efikasi diri sebesar 

49,2%. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, 

penelti mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Santri 

Bagi santri perlu memahami pentingnya growth mindset atau 

mindset berkembang dan tawakal agar dapat meningkatkan keyakinan 

terhadap kemampuannya yang biasa disebut dengan efikasi diri sehingga 

santri dapat lebih mudah dalam menyelesaikan tanggung jawab yang 

dimiliki baik di pesantren ataupun di sekolah. Growth mindset sangat 

perlu dikembangkan karena orang dengan growth mindset lebih mampu 

untuk mengelola kemampuan yang dimiliki sehingga dalam proses 

menyelesaikan tanggung jawab akan lebih mudah. 

2. Bagi Pengasuh Pondok Pesantren 
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Bagi pengasuh Pondok Peantren Al Itqon, saran dari peneliti 

adalah sebaiknya penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk 

mengembangkan kurikulum yang berkaitan dengan growth mindset dan 

tawakal. Misalnya dengan menambahkan kajian terkait pengembangan 

diri melalui ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dzikir, dan ibadah 

lainnya. Harapannya dengan adanya kurikulum pengembangan diri 

tersebut santri mampu untuk meningkatkan atau mengubah mindset yang 

dimilikinya menjadi growth mindset tanpa mengurangi tawakal dan 

mengganggu aktifitas ibadah lainnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema efikasi diri 

diharapkan unruk lebih mengkaji variabel-variabel lain yang memiliki 

sumbangan besar terhadap efikasi diri. Diharapkan peneliti selanjutnya 

lebih mengeksplorasi publikasi penelitian terdahulu terkait variable bebas 

growth mindset dan tawakal agar lebih memperkuat teori yang digunakan. 

Kemudian juga diharapkan untuk sangat memperhatikan konstruksi alat 

ukur yang digunakan sehingga dpat memperkecil adanya social 

desirability sehingga subjek dapat memberikan respon yang sesuai 

dengan keadaan yang mereka alami. Selain itu juga diharapkan 

pengawasan yang lebih baik agar tidak terjadi kesalahan pengisian seperti 

identitas yang tidak diisi atau jawaban yang kosong.  

  



97 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adigun, O. T. (2020). Self-esteem, Self Efficacy, Self-concept and Intimate Image 

Diffusion among Deaf adolescents: A Structural Qquation Model Anaysis. 

Heliyon, 6(August), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04742 

Al-Ghazali, I. (1995). Muhtashar Ihya Ulum al-Din. Pustaka Amani. 

Al-Ghozali, I. (1988). Ihya’ Ulumuddin (I. Yakub (Ed.)). Pustaka Nasional. 

Al-Jauziyah, I. Q. (1998). Madarijus Salikin: Pendakian Menuju Allah. Pustaka Al-

Kautsar. 

Alwisol. (2009). Psikologi Kepribadian (Revivi). UMM Press. 

An-Naisaburi, A. al-Q. al-Q. (1996). Risalatul Qusyairiyah (Ar-Risalatul 

Qusyairiyyah fi ’Ilmi at-Tashawwufi) (M. L. Hakiem (Ed.)). Risalah Gusti. 

Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Praktik. Rineka Cipta. 

Astuti, S. A. (2018). Pengaruh Sikap Tawakal terhadap Kestabilan Emosi Siswa 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro. At-Tajdid, 02(01), 1–16. 

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., & Hilgard, E. R. (1999). Pengantar Psikologi (N. 

Taufiq (Ed.)). Erlangga. 

Aulina, B., & Nashori, F. (2012). Religiositas dan Stres Menghadapi Ujian Nasional 

pada Siswa Sekolah Menengah Umum. Psikologika, 17(2), 21–28. 

Azwar, Saefuddin. (1998). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. 

Azwar, Saifuddin. (1997). Reliabilitas dan Validitas. Pustaka Pelajar Offset. 

Azwar, Saifuddin. (1998). Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Pustaka Pelajar. 

Azwar, Saifuddin. (2016). Penyusunan Skala Psikologi. Pustaka Pelajar. 

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control (illustrate). Worth 



98 
 

 

Publishers. 

Baron, R. A., & Byrne, D. E. (1991). Social Psychology: Understanding Human 

Interaction. Allyn and Bacon. 

Bodys-Cupak, I., Majda, A., Zalewska-Puchała, J., & Kamińska, A. (2016). The 

impact of a sense of self-efficacy on the level of stress and the ways of coping 

with difficult situations in Polish nursing students. Nurse Education Today, 45, 

102–107. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.07.004 

Chairani, L., & Subandi. (2010). Psikologi Santri Penghafal Al-Quran Peranana 

Regulasi Diri. Pustaka Pelajar. 

Dweck, C. S. (2006). Mindset: Mengubah Pola Berpikir untuk Perubahan Besar 

dalam Hidup Anda. Bentara Aksara Cahaya. 

El-Bahdal, M. R. (2010). Asyiknya Berpikiran Positif. Zaman. 

Eysenk, H. J., & Wilson, G. D. (1976). Know Your Own Personality. Barners & 

Noble Books. 

Feist, J., & Feist, G. J. (1998). Theories of Personality (4th ed.). McGraw-Hill. 

Ghufron, M. N., & Suminta, R. R. (2016). Teori-Teori Psikologi (R. Kusumaningratri 

(Ed.)). Ar-Ruz Media. 

Greenberg, J., & Baron, R. A. (1990). Behaviour in Organizations: Understanding 

and Managing Human Side of Work (3rd ed.). Ally. 

Gunawan, A. W. (2007). The Secret of Mindset. Gramedia Pustaka Utama. 

Hatıce, O. E., & Doruk, E. (2017). An analysis of students self-efficacy and 

motivation in piano, based on different variables and the reasons for their failure. 

Educational Research and Reviews, 12(3), 155–163. 

https://doi.org/10.5897/err2016.3096 



99 
 

 

Hendiani, N., Sakti, H., & Widayanti, C. G. (2014). Hubungan antara Persepsi 

Dukungan Keluarga Sebagai Pengawas Minum Obat dan Efikasi Diri Penderita 

Tuberkolosis di BKPM Semarang. Jurnal Psikologi Undip, 13(1), 82–91. 

Herdianti, R. (2015). Hubungan Tawakal dengan Efikasi Diri Akademik pada 

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Angkatan 2014 UIN Walisongo Semarang. 

UIN Walisongo Semarang. 

Hotifah, Y. (2014). Empowering Santri dalam Mengatasi Permasalahan Pembelajaran 

di Pesantren Melalui Model Peer Helping Berbasis Kearifan Lokal Pesantren. 

Personifikasi, 5(1), 19–42. 

Husnar, A. Z., Saniah, S., & Nashori, F. (2017). Harapan, Tawakal, dan Stres 

Akademik. Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi, 2(1), 94–105. 

https://doi.org/10.21580/pjpp.v2i1.1179 

Iskandar, B. J., Noupal, M., & Setiawan, K. C. (2018). Sikap Tawakal dengan 

Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional pada Siswa Kwlas XII Madrasah 

Aliyah di Kota Palembang. Psikis: Jurnal Psikologi Islam, 4(1), 17–26. 

Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1995). Organisasi dan Manajemen (H. A. Ali 

(Ed.)). Bumi Aksara. 

Kerlinger, F. N. (1964). Asas-asas Penelitian Behavioral. Gadjah Mada University 

Press. 

Khalid, A. (2008). Meniti Jalan ke Surga. Cakrawala Publishing. 

Kholili, H. M. (2012). Pondok pesantren dan pengembangan potensi dakwah. 

XIII(2), 177–202. 

Kusuma, H., & Hidayati, W. (2013). Hubungan antara Motivasi dengan Efikasi Diri 

pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Persadia Salatiga. Jurnal Keperawatan 

Medikal Bedah, 1(2), 132–141. 



100 
 

 

Laksmi, P. P. D., Suniasih, N. W., & Wiyasa, K. N. (2018). Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua terhadap Efikasi Diri. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan 

Pendidikan, 2(1), 81–87. https://doi.org/10.23887/jppp.v2i1.15342 

Lauster, P. (2012). Tes Kepribadian (D. H. Gulo (Ed.)). Bumi Aksara. 

Mastuki. (2020). Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi 

Bangsa Muslim Terbesar). Kemenag. 

Muhammad, H. (2002). Dialog antara Tasawuf dan Psikologi. Balai Pustaka. 

Muhammad, S. A. B. I. (1999). Missi Suci Para Sufi (Kifayatul Atqiya Wa Ashfiya’) 

(D. Al-Bunyi (Ed.)). Mitra Pustaka. 

Mujib, A., & Mudzakir, J. (2002). Nuansa-nuansa Psikologi Islam. Raja Grafindo 

Persada. 

Mulyadi. (2007). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba. 

Nasution, R. (2017). Hubungan antara Interaksi Sosial dalam Kelompok Sebaya 

dengan Efikasi Diri. Jurnal Imliah Psyche, 11(2), 107–116. 

Ningsih, P. (2013). Pengaruh Tawakal Terhadap Adversity Quotient pada Santri 

Pondok Pesantren Al-Ishlah Mangkang Kulon Tugu Semarang. In Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo. 

Pawlak, M., Csizer, K., & Soto, A. (2020). Interrelationships of Motivation , Self-

efficacy and Self- regulatory Strategy Use : An Investigation into Study Abroad 

Experiences. System, 93, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102300 

Poerwadarminta, W. J. S. (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia (Revisi). UMM 

Press. 

Qardhawi, Y. (1996). Tawakal. Pustaka Pelajar Offset. 

Rachmawati, F., & Budiningsih, T. E. (2015). Hubungan antara Berpikir Positif 



101 
 

 

dengan Efiksi Diri Akademik pada Mahasiswa yang Sedang Menyusun Skripsi. 

Intuisi: Jurnal Ilmiah Psikolohi, 7(1), 14–18. 

Reksoatmojo, T. N. (2007). Statistika untuk Psikologi dan Pendidikan. Rajawali 

Press. 

Robbins, S. P. (1997). Organizational Behavior (5th ed.). Prentice-Hall International. 

https://doi.org/10.1515/9783035608786-114 

Rusydi, A. (2012). Husn Al-Zhann: Konsep Berpikir Positif dalam Perspektif 

Psikologi Islam dan Manfaatnya bagi Kesehatan Mental. 7(1), 1–31. 

Salim, H. A. (1967). Keterangan Filsafat tentang Tauhid, Takdir, dan Tawakal. 

Tintamas. 

Santrock, J. W. (2007). Psikologi Pendidikan (T. Wibowo (Ed.); 2nd ed.). Kencana. 

Sartika, A., & Kurniawan, I. N. (2015). Skala Tawakal Kepada Allah: Pengembangan 

Ukuran-ukuran Psikologis Surender to God dalam Perspektif Islam. Psikologika, 

20(2). https://doi.org/10.20885/psikologika.vol20.iss2.art3 

Sawitri, N. L. P. D. (2017). Memberikan Pujian yang Tepat Menurut Growth 

Mindset. Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar, 2(2), 50–54. 

Schunk, D. H. (2012). Learning Theories: An Educational Perspectives (6th ed.). 

Pearson Education Inc. 

Siregar, S. (2007). Statistika Deskriptif untuk Penelitian. PT Refika Aditama. 

Statistik Data Pondok Pesantren. (2020). Pangkalan Data Pondok Pesantren. 

Sugiharto, D., Japar, M., & Kesuma, R. G. (2019). Students’ Career Decision Making 

Self-Efficacy in Islamic Boarding School-Based School. Advances in Social, 

Education, and Humanities Research, 462, 270–275. 

https://doi.org/10.2991/assehr.k.200814.059 



102 
 

 

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit 

Alfabeta. 

Syafe’i, I. (2017). Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. 

Al-Tadzkiyyah, 8(1), 61–82. 

Wahid, A. (2001). Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren. LKis. 

Wahidah, F. R., & Royanto, R. . (2019). Pengaruh Kegigihan dalam Hubungan 

Growth Mindset dan School Well-Being Siswa Sekolah Menengah. Jurnal 

Psikologi Talenta, 4(2). 

Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2002). Development of Achievement Motivation. 

Academic Press. 

Winarsunu, T. (2012). Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan. 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Yahaya, A., Ramli, J., Yahaya, N., & Yen, S. (2010). Correlation Between Self-

Esteem , Coping Difficulties , Self- Efficacy , And Illness Symptoms towards 

Supported Education For Students With Psychiatric Disabilities. Procedia Social 

and Behavioral Science, 7(2), 642–651. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.087 

 

  


	HALAMAN PENGESAHAN
	PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
	NOTA DINAS PEMBIMBING SKRIPSI / TUGAS AKHIR
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	INTISARI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	1. Manfaat Teoritis
	2. Manfaat Praktis

	E. Keaslian Penelitian
	1. Keaslian Judul
	2. Keaslian Teori
	3. Keaslian Subjek
	4. Keaslian Alat Ukur


	BAB V
	KESIMPULAN DAN SARAN
	A. Kesimpulan Penelitian
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA



