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ABSTRAK 

 Amalia Nurlitasari, Pengaruh Konsep Diri Peserta Didik Program 

Takhassus Di SMAIT Abu Bakar Yogyakarta Terhadap Motivasi Belajar PAI. 

Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.  

 Pada studi pendahuluan, peserta didik program takhasus memiliki semangat 

belajar PAI yang luar biasa meski dengan beban hafalan yang harus dituntaskan tak 

lantas meremehkan tanggung jawab akademik. Menghafal Al Quran menghasilkan 

kebiasaan positif yang dapat membentuk konsep diri yang kuat sehingga dapat 

mempengaruhi motivasi belajar. Asumsi penulis ada perbedaan motivasi belajar 

PAI ditinjau dari konsep diri peserta didik program takhassus. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat Konsep Diri Peserta Didik Program Takhassus, 

tingkat Motivasi Belajar PAI, serta menguji secara empiris perbedaan motivasi 

belajar PAI ditinjau dari konsep diri peserta didik program takhassus. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan teknik sampling 

proportionate stratified random sampling dengan sampel sebanyak 80 siswa. 

Pengumpulan data melalui angket berskala Likert. Uji yang digunakan ialah 

Statistik Deskriptif dan Uji Chi-Square.  

 Hasil penelitian menunjukan tingkat Konsep Diri Peserta Didik Program 

Takhassus terbesar pada kategori sedang sebanyak 87,5% dan untuk tingkat 

Motivasi Belajar PAI terbesar pada kategori sedang sebanyak 88,8%. 𝑥2=50.431, 

df=4 dan Asymp. Sig. sebesar .000 < 0,05. Dengan demikian, dari analisis 

perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan 

Hipotesis Alternatif (H𝑎) DITERIMA sedangkan Hipotesis Nihil (H0) ditolak. 

Kata Kunci: Konsep Diri, Motivasi Belajar, Pendidikan Agama Islam.  
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MOTTO 

 

 َخْيُرُكْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمه

Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan 

mengajarkannya”. (HR. Bukhori) 

 

Wilingness to learn about Qur’an is a must! 

Kemauan untuk terus mempelajari Al-Qur’an ialah suatu keharusan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam prakteknya suatu pembelajaran tak lepas dari hasil prestasi 

peserta didik yang digunakan sebagai acuan keberhasilan dalam belajar. 

Menjadi suatu perhatian khusus ialah bagaimana peserta didik mampu 

mencapai hasil belajar yang diharapkan melalui motivasinya dalam belajar 

sebab motivasi dapat menjadi penguat dalam kegiatan belajar peserta didik. 

Adanya perbedaan kemampuan dan keyakinan belajar seperti daya ingat, 

pengamatan, perhatian, harapan atau cita-cita dan imajinasi menjadikan 

setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda-beda sehingga motivasi 

belajar bergantung pada kualitas diri peserta didik dalam meraih tujuannya 

dalam belajar1. 

Wahosumidjo dalam Uno mengatakan peran motivasi cukup 

signifikan dalam memperjelas tujuan pembelajaran sehingga peserta didik 

akan baik prestasinya apabila terdapat motivasi didalamnya. Melalui sebuah 

motivasi belajar hal ini dapat digunakan peserta didik sebagai pendorong 

internal dan eksternal dalam menghadapi sebuah masalah saat belajar2. 

Apakah peserta didik tersebut memiliki minat yang tinggi atau rasa ingin 

meningkatkan pemahamannya mencapai target dalam belajarnya, 

menguasai materi selama proses belajar. 

Galloway bahwa belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang 

cenderung tetap sebagai akibat adanya penguatan3. Perubahan perilaku pada 

peserta didik dalam belajar tentunya menyangkut pengembangan diri 

manusia. Pada pembelajaran PAI, dalam memberikan materi tidak hanya 

secara normatif namun dalam penyampaian materi ajar juga menyangkut 

                                                             
1 Dimyati, Mudjiono, and Pusat Perbukuan (Indonesia), Belajar dan pembelajaran 

(Jakarta: Rineka Cipta : Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 2013), Hlm. 40 
2 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya: Kajian & Analisis Di Bidang 

Pendidikan. (Bumu Aksara), Hlm. 9 
3 Ibid., Hlm. 15 

https://www.zotero.org/google-docs/?yTzdZZ
https://www.zotero.org/google-docs/?yTzdZZ
https://www.zotero.org/google-docs/?yTzdZZ
https://www.zotero.org/google-docs/?yTzdZZ
https://www.zotero.org/google-docs/?uc5kK9
https://www.zotero.org/google-docs/?uc5kK9
https://www.zotero.org/google-docs/?uc5kK9
https://www.zotero.org/google-docs/?uc5kK9
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pengembangan manusia yang memiliki iman, ihsan, dan islam, dengan 

begitu pembelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi dinamis mengikuti 

perkembangan zaman dan tuntutan sosial budaya sekitar bagi umat muslim 

yang tetap berpegang teguh pada nas4.  

Suatu perubahan perilaku yang paling mencolok ialah penguasaan 

peserta didik dalam merespons lingkungannya berupa skill/ kemampuan, 

habit/ kebiasaan, sikap pendirian, pengetahuan, pemahaman, emosi, 

apresiasi, budi pekerti, jasmani, dan hubungan sosial5. Yang mana 

merupakan rangkuman makna dari salah satu aspek pendorong motivasi 

belajar yaitu konsep diri.  

Konsep diri menjadi aspek penting dalam mempengaruhi 

kepribadian peserta didik. Namun konsep diri tidak muncul begitu saja 

melainkan terdapat pada proses belajar selama masa pertumbuhan hingga 

dewasa melalui interaksi lingkungan, pengalaman, dan pendidikan, hal 

itulah yang nantinya membedakan tinggi rendahnya konsep diri yang 

dimiliki oleh peserta didik6. Proses konsep diri tersebut berkembang secara 

kompleks pada saat seseorang mulai memasuki usia remaja. Di usia inilah 

remaja mulai mencari jati dirinya menelusuri siapa dirinya, bagaimana 

pandangan orang lain terhadap dirinya, dan penilaian kepada dirinya sendiri 

yang dikenal oleh Dacey and Kenny “Self concept is answer the question 

about Who am I,...”7. Pola pikir peserta didik dengan kualitas konsep diri 

yang tinggi melihat dirinya sebagai individu dengan sikap dan keyakinan 

yang positif, atau disebut juga sebagai diri yang sebenarnya, dan sebaliknya 

ketika kualitas konsep diri lemah, peserta didik cenderung melihat dirinya 

sendiri sebagai penuh kesalahan dan kekurangan. untuk mencapai tujuan 

hidup, diri yang diinginkan atau ideal8.   

                                                             
4 Novan Ardy Wiyani, dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam…. . Hlm. 18 
5 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya:.., Hlm. 15 
6 Desmita, Psikologi perkembangan peserta didik: panduan bagi orang tua dan guru dalam 

memahami psikologi anak usia SD, SMP dan SMA (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm. 

182 
7 Ibid., Hlm. 177 
8 Ibid., Hlm. 169 

https://www.zotero.org/google-docs/?Ln8MFZ
https://www.zotero.org/google-docs/?Ln8MFZ
https://www.zotero.org/google-docs/?mLrFjr
https://www.zotero.org/google-docs/?mLrFjr
https://www.zotero.org/google-docs/?SsgaFe
https://www.zotero.org/google-docs/?SsgaFe
https://www.zotero.org/google-docs/?SsgaFe
https://www.zotero.org/google-docs/?SsgaFe
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Untuk membangun konsep diri yang tinggi menurut Burns dimulai 

dari penanaman akan keyakinan terhadap diri sendiri dalam meraih tujuan 

hidup9. Sebagai seorang muslim keyakinan ini dapat diperoleh melalui 

hubungan peserta didik terhadap Al Quran. Sebab kitab suci Al Quran 

menjadi landasan tujuan hidup bagi seorang muslim dan diturunkan kepada 

Rasulullah saw untuk seluruh umat manusia10. Disamping itu, Al Quran 

memang telah dijamin keasliannya dan dijaga tentang kebenarannya hingga 

hari kiamat berdasarkan Sūrah al-Hijr:9 yang berbunyi11: 

ِفُظونَ  ْلنَا ٱلِذ ْكَر َوإِنَّا لَۥهُ لََحَٰ  إِنَّا نَْحُن نَزَّ

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan AlQuran dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”  

 

Meskipun begitu, kewajiban setiap umat muslim adalah memelihara 

dan menjaganya agar tidak kehilangan petunjuk. Salah satu cara 

menjaganya yaitu dengan menghafal12. Rasulullah memerintahkan para ahli 

di masanya untuk menghafalkan dan menuliskannya setiap kali ayat Al 

Quran diturunkan. Dengan cara itulah Al Quran dapat senantiasa terjaga dan 

terpelihara13. Nabi Muhammad saw bersabda: 

 َخْيُرُكْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ 

“Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang mempelajari 

AlQuran dan mengajarkannya.” (HR.Bukhari)14  

 

                                                             
9 R.B. Burns, Konsep diri : teori pengukuran, perkembangan dan perilaku, trans. Eddy, 

Cet.1 (Jakarta: Arcan, 1993), Hlm. 10 
10 zakaria ansoriy, “Kebiasaan Membaca Al Quran dan Implikasinya Terhadap Kecerdasan 

Intelektualitas Mahasiswa,” preprint (Open Science Framework, March 27, 2021), 

https://doi.org/10.31219/osf.io/ak86u., Hlm. 2 
11 Aida Hidayah, “Metode Tahfidz Al-Qur’an Untuk Anak Usia Dini (Kajian Atas Buku 

Rahasia Sukses 3 Hafizh Quran Cilik Mengguncang Dunia),” Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan 

Hadis 18, no. 1 (May 28, 2018): 51, https://doi.org/10.14421/qh.2017.1801-04 , Hlm. 17 
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 

1, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Hlm. 421 
13 Fenty Sulastini and Moh. Zamili, “Efektivitas Program Tahfidzul Qur’an Dalam 

Pengembangan Karakter Qur’ani,” Jurnal Pendidikan Islam Indonesia 4, no. 1 (October 15, 2019): 

15–22, https://doi.org/10.35316/jpii.v4i1.166 , Hlm. 16 
14  Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Tarjamah Shahih Bukhari VII, trans. 

Achmad Sunarto (Semarang: CV Asy Syifa, 1993)., Hlm. 61 

https://www.zotero.org/google-docs/?D7Vk4L
https://www.zotero.org/google-docs/?D7Vk4L
https://www.zotero.org/google-docs/?D7Vk4L
https://www.zotero.org/google-docs/?D7Vk4L
https://www.zotero.org/google-docs/?XJUJLF
https://www.zotero.org/google-docs/?XJUJLF
https://www.zotero.org/google-docs/?XJUJLF
https://www.zotero.org/google-docs/?us13Ml
https://www.zotero.org/google-docs/?us13Ml
https://www.zotero.org/google-docs/?us13Ml
https://www.zotero.org/google-docs/?us13Ml
https://www.zotero.org/google-docs/?us13Ml
https://www.zotero.org/google-docs/?us13Ml
https://www.zotero.org/google-docs/?42dtiW
https://www.zotero.org/google-docs/?42dtiW
https://www.zotero.org/google-docs/?42dtiW
https://www.zotero.org/google-docs/?42dtiW
https://www.zotero.org/google-docs/?jgo1PO
https://www.zotero.org/google-docs/?jgo1PO
https://www.zotero.org/google-docs/?jgo1PO
https://www.zotero.org/google-docs/?jgo1PO
https://www.zotero.org/google-docs/?jgo1PO
https://www.zotero.org/google-docs/?jgo1PO
https://www.zotero.org/google-docs/?VgKxFl
https://www.zotero.org/google-docs/?VgKxFl
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Salah satu kegiatan menghafal yang menarik perhatian adalah 

program kegiatan hafalan di SMAIT Abu Bakar Yogyakarta. Berdasarkan 

studi pendahuluan yang penulis lakukan program hafalan 30 Juz di sekolah 

ini dikenal dengan Program Takhassus15. Rasulullah memberikan motivasi 

kepada umat muslim untuk terus menghidupkan AlQuran. Dengan 

menghafal banyak keutamaan, keistimewaan dan manfaat yang didapat 

sebagaimana Allah SWT. telah memberikan kemudahan bagi siapapun yang 

menghafal AlQuran dalam Sūrah al-Qamar:22 yang berbunyi16: 

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكر    َولَقَدْ يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

Artinya: “Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk 

peringatan maka adakah orang yang mengambil pelajaran?” 

 

Keutamaan, keistimewaan, dan manfaat yang dapat diraih dengan 

menjadi seorang penghafal Al Quran ialah memiliki pondasi atau konsep 

diri yang sejalan dengan tujuan Al Quran sebagai pedoman hidup yang 

memiliki pondasi kuat dalam dirinya sesuai dengan konsep islam yang 

kaffah17. Salah satu proses peserta didik membangun pondasi yang kuat 

ialah melalui belajar pada jenjang pendidikan18. Salah satu institusi 

pendidikan yang beroperasi dengan kompleksitas pengembangan peserta 

didik adalah SMAIT Abu Bakar Yogyakarta.  

Terbukti pada hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan 

mengatakan bahwa peserta didik program takhassus SMAIT Abu Bakar 

Yogyakarta memiliki kualitas peserta didik dalam bersungguh-sungguh 

mengikuti pembelajaran PAI yang dibuktikan dengan lingkungan belajar 

yang kondusif yang dibangun oleh peserta didik tersebut, kemampuan fokus 

                                                             
15 Wawancara Ustadz Harman Kepegawaian SMAIT Abu Bakar Yogyakarta pada pukul 

10.00 WIB, tanggal 20 April 2021 
16 Syaamil Quran, Hijaz Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2010), Hlm. 529 
17 Novan Ardy Wiyani, dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam : Rancang Bangun Konsep 

Pendidikan Monokotomik-Holistik, ed. Rina Tyas Sari, Cet. II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 

Hlm. 42 
18 Desmita, Psikologi perkembangan peserta didik: panduan bagi…, Hlm. 163 

https://www.zotero.org/google-docs/?DFXz1F
https://www.zotero.org/google-docs/?DFXz1F
https://www.zotero.org/google-docs/?DFXz1F
https://www.zotero.org/google-docs/?DFXz1F
https://www.zotero.org/google-docs/?Ln8MFZ
https://www.zotero.org/google-docs/?Ln8MFZ
https://www.zotero.org/google-docs/?Ln8MFZ
https://www.zotero.org/google-docs/?Ln8MFZ
https://www.zotero.org/google-docs/?pp8BVh
https://www.zotero.org/google-docs/?pp8BVh
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dalam memperhatikan pembelajaran dibuktikan dengan keaktifan peserta 

didik dalam menanggapi materi yang diajarkan secara berkelanjutan, tidak 

menunda-nunda tugas yang diberikan pada mata pelajaran PAI yang 

notabene seringkali dianggap mudah sekalipun dengan beban hafalan yang 

harus dituntaskan sesuai target tak lantas meremehkan tanggung jawab 

sebagai peserta didik di bidang akademik19.  

Kebiasaan positif selama proses menghafal di program takhassus 

seperti menghadapi pemenuhan cita-cita diri seperti target hafalan, 

memunculkan kebiasaan tenang saat menghafal, dapat menilai kemampuan 

diri untuk menyikapi persoalan inilah yang dilakukan secara terus menerus 

akan membantu mengoptimalkan penguatan konsep diri dalam menunjang 

motivasi belajar peserta didik20. Asumsi yang diberikan oleh penulis bahwa 

ada perbedaan motivasi belajar PAI ditinjau dari konsep diri peserta didik 

program takhassus. 

Tentunya berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis 

dan menyadari peranan penting konsep diri yang dimiliki oleh peserta didik 

penghafal Al Quran serta pengaruhnya terhadap motivasi belajar PAI. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dengan 

melakukan kegiatan penelitian melalui tema “Pengaruh Konsep Diri Peserta 

Didik Program Takhassus Di SMAIT Abu Bakar Yogyakarta Terhadap 

Motivasi Belajar PAI”. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19  Wawancara Ustadz Harman Kepegawaian SMAIT Abu Bakar Yogyakarta pada tanggal 

20 April 2021 
20 Muh Arif, Najamuddin Petta Solong, and Nur Gamar, “RELASI TAHFÎDZ AL-

QUR’ÂN DENGAN PRESTASI BELAJAR: Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Huda, 

Gorontalo,” Islamuna: Jurnal Studi Islam 6, no. 2 (December 10, 2019): 137, 

https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i2.2673. Hlm. 150 

https://www.zotero.org/google-docs/?e8y7el
https://www.zotero.org/google-docs/?e8y7el
https://www.zotero.org/google-docs/?e8y7el
https://www.zotero.org/google-docs/?e8y7el
https://www.zotero.org/google-docs/?e8y7el
https://www.zotero.org/google-docs/?e8y7el
https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i2.2673
https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i2.2673
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Seberapa tinggi tingkat konsep diri peserta didik program takhassus?  

2. Seberapa tinggi tingkat motivasi belajar PAI? 

3. Apakah ada perbedaan motivasi belajar PAI ditinjau dari konsep diri 

peserta didik program takhassus? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian: 

a. Mendeskripsikan tingkat konsep diri peserta didik program 

takhassus. 

b. Mendeskripsikan tingkat motivasi belajar PAI . 

c. Menguji secara empiris perbedaan motivasi belajar PAI 

ditinjau dari konsep diri peserta didik program takhassus. 

2. Kegunaan penelitian: 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan bahan informasi 

bagaimana konsep diri peserta didik program takhassus di 

SMAIT Abu Bakar Yogyakarta, mengetahui bagaimana 

motivasi belajar PAI peserta didik program takhassus dan 

menambah wawasan keilmuan mengenai pengaruh konsep 

diri peserta didik program takhassus terhadap motivasi 

belajar PAI, serta dapat menjadi acuan dan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya. 

b. Secara praktis 

i. Menjadi sumber evaluatif bagi kepala sekolah, guru 

tahfidz, serta staf dalam membantu membangun dan 

mendukung peserta didik dari segi konsep diri peserta 
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didik Program Takhassus sebagai pendorong motivasi 

belajar PAI. 

ii. Penelitian ini memberikan para guru agama Islam 

wawasan tentang pengaruh motivasi belajar PAI melalui 

konsep diri peserta didik pada Program Takhassus. Oleh 

karena itu, harapannya guru PAI dapat mengembangkan 

dan meningkatkan konsep diri dengan memberikan 

peserta didik dukungan emosional, rasa berharga, 

tanggung jawab dan kompetensi, serta membimbing 

peserta didik untuk mencapai tujuan dan realistis tentang 

diri mereka sendiri. 

iii. Memotivasi peserta didik yang telah mengikuti program 

takhassus untuk lebih memperkuat konsep diri agar 

memiliki semangat tinggi dalam pembelajaran PAI dan 

meningkatkan kebiasaan positif sehingga memunculkan 

dorongan belajar. 

D. Kajian pustaka 

Kajian pustaka menunjukkan orisinalitas penelitian penulis dengan 

memasukkan dan mengevaluasi penelitian yang relevan. Di bawah ini 

adalah deskripsi penulis tentang karya ilmiah yang relevan dengan judul 

penelitian penulis: 

1. Penelitian skripsi Rahmadani Ade Anita tahun 2019 “Pengaruh 

Program Tahfidz Terhadap Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mumtaza Islamic School”. 

Dilatarbelakangi oleh siswa yang kurang lancar membaca dan menulis 

AlQuran dan hasil penelitiannya terdapat pengaruh 33,7%. Dalam 

variabel terikat pada kedua penelitian, penelitian ini memiliki kesamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu kesamaan dalam 

meneliti motivasi belajar Pendidikan Agama Islam. Perbedaannya 

terdapat pada aspek variabel independen dimana peneliti menggunakan 

aspek program tahfidz sedangkan penulis pada aspek konsep diri. Selain 
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itu objek yang digunakan memiliki perbedaan tingkatan dimana peneliti 

berada pada tingkat MI sedangkan penulis pada tingkat SMA21.  

2. Penelitian skripsi Ika Nurjannah Arif tahun 2018 “Pengaruh 

Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Murid SD Inpres 

Bisara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”. Penelitian 

ini ingin mengetahui ada atau tidak pengaruh antar variabel. Hasil 

penelitiannya secara umum pengaruh lingkungan sekolah dan motivasi 

belajar berada pada kategori tinggi dan memiliki arah yang positif. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis yaitu kesamaan dalam meneliti motivasi belajar. Sedangkan 

perbedaan ini terletak pada variabel independen22.   

3. Penelitian skripsi Aniqotul Ma’rifah tahun 2018 “Pengaruh Program 

Pengembangan Diri Tahfidzul Qur’an Terhadap Motivasi Belajar Al-

qur’an Kelas 1 Di MI Ma’arif 04 Gentasari, Kroya, Cilacap”. Hasil 

penelitiannya terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen sebesar 32,8%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tahfidz Quran dan 

motivasi belajar. Perbedaannya terletak pada dua variabel yang mana 

peneliti menggunakan aspek pengembangan diri terhadap motivasi 

belajar AlQuran sedangkan penulis menggunakan aspek konsep diri 

terhadap motivasi belajar PAI23. 

E. Landasan Teori 

A. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

                                                             
21  Rahmadani Ade Anita, “Pengaruh Program Tahfidz Terhadap Motivasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mumtaza Islamic School,” Skripsi, Fakultas 

Tarbiyah Institut Ilmu Al-Qur’an, 2019. 
22   Ika Nurjannah Arif, “Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Murid 

SD Inpres Bisara Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa” Skripsi, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018. 
23   Aniqotul Ma’rifah, “Pengaruh Program Pengembangan Diri Tahfidzul Qur’an Terhadap 

Motivasi Belajar Al-Qur’an Kelas 1 Di MI Ma’arif 04 Gentasari, Kroya, Cilacap,” Skripsi, Fakultas 

Tabiyah IAIN Purwokerto, 2018. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?frDBea
https://www.zotero.org/google-docs/?frDBea
https://www.zotero.org/google-docs/?frDBea
https://www.zotero.org/google-docs/?1IXhfD
https://www.zotero.org/google-docs/?1IXhfD
https://www.zotero.org/google-docs/?1IXhfD
https://www.zotero.org/google-docs/?mdABY0
https://www.zotero.org/google-docs/?mdABY0
https://www.zotero.org/google-docs/?mdABY0
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Sebuah teori belajar yang menyempurnakan teori 

sebelumnya ialah teori miliki Skinner. Menurut Skinner dalam Uno 

penjelasan mengenai adanya stimulus-respon tidak sesederhana itu. 

Sebab stimulus yang diberikan dapat berinteraksi dengan satu dan 

yang lainnya kemudian mempengaruhi respon atau tanggapan itu 

sendiri. Ketika tanggapan muncul, beberapa konsekuensi dapat 

mempengaruhi perilaku peserta didik. Oleh karena itu, hendaknya 

memahami semua tanggapan yang tersedia dan mempertimbangkan 

konsekuensi dari perubahan perilaku24. Perubahan tersebut terjadi 

pada peserta didik setelah mempelajari suatu objek pengetahuan, 

sikap, atau keterampilan tertentu. Perubahan perilaku tampak dari 

penguasaan peserta didik dalam merespons lingkungannya berupa 

skill/ kemampuan, habit/ kebiasaan, sikap pendirian, pengetahuan, 

pemahaman, emosi, apresiasi, budi pekerti, jasmani, dan hubungan 

sosial25. 

Menurut Galloway bahwa belajar merupakan suatu 

perubahan perilaku yang cenderung tetap sebagai akibat adanya 

penguatan26. Penguatan inilah yang dapat diberikan kepada peserta 

didik melalui adanya motivasi dalam belajar. Menurut Sardiman, 

motivasi belajar adalah setiap motivasi dalam diri siswa yang 

mengarah pada kegiatan belajar tersebut yang berorientasi pada 

tujuan sehingga tujuan belajar siswa tersebut dapat tercapai27. 

Sejalan dengan pengertian menurut ahli sebelumnya, 

Mulyasa mengatakan motivasi berasal dari dorongan perilaku yang 

didasari oleh rasa ingin mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, 

motivasi belajar muncul dari rangsangan-rangsangan tertentu, yang 

                                                             
24 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya:.., Hlm. 13 
25 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya:.., Hlm. 15 
26 Ibid., Hlm. 15 
27 A. M Sardiman, Interaksi dan motivasi belajar mengajar (Jakarta: PT RajaGrafindo, 

2012), Hlm. 76 

https://www.zotero.org/google-docs/?mLrFjr
https://www.zotero.org/google-docs/?mLrFjr
https://www.zotero.org/google-docs/?mLrFjr
https://www.zotero.org/google-docs/?mLrFjr
https://www.zotero.org/google-docs/?l0vpqQ
https://www.zotero.org/google-docs/?l0vpqQ
https://www.zotero.org/google-docs/?l0vpqQ
https://www.zotero.org/google-docs/?l0vpqQ
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mendorong siswa untuk lebih giat dan antusias dalam kegiatan 

belajar28.  

Jadi dapat diperoleh pengertian motivasi belajar ialah suatu 

perubahan perilaku yang cenderung tetap sebagai akibat adanya 

penguatan dalam bentuk motivasi dalam beraktivitas belajar yang 

lebih giat dan antusias, sehingga kegiatan belajar tersebut 

berlangsung secara terarah dalam mencapai tujuan belajar. 

2. Faktor- faktor Motivasi Belajar 

Menurut Muhibbin Syah, ada tiga faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar29: 

a. Faktor internal yang dimiliki oleh peserta didik dapat 

meliputi kondisi psikis dan fisik. 

b. Faktor eksternal dari luar diri siswa itu sendiri meliputi 

lingkungan sosial sekitar. 

c. Faktor pendekatan pembelajaran adalah strategi dan metode 

yang digunakan siswa untuk memahami pembelajaran. 

Terdapat beberapa tambahan faktor-faktor menurut Dimyati 

dan Mudjiono sebagai berikut30:  

a. Harapan/cita-cita peserta didik merupakan faktor yang 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Cita-cita yang selalu 

melekat pada diri seseorang dan terwujud dalam perilaku 

yang mendorong motivasi belajar akan mampu mencapai 

tujuan belajar dengan baik. 

b. Kemampuan belajar peserta didik yang menjadi acuan 

adalah perkembangan kemampuan berpikir setiap orang, 

seperti daya ingat, pengamatan, perhatian, dan imajinasi. 

Setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda-beda, 

                                                             
28 E Mulyasa, Kurikulum berbasis kompetensi: konsep, karakteristik, dan implementasi 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), Hlm. 112 
29 Muhibbin Syah et al., Psikologi pendidikan: dengan…, Hlm. 139 
30 Dimyati, Mudjiono, and Pusat Perbukuan (Indonesia), Belajar dan pembelajaran 

(Jakarta: Rineka Cipta : Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 2013), Hlm. 40 

https://www.zotero.org/google-docs/?11Z3z2
https://www.zotero.org/google-docs/?11Z3z2
https://www.zotero.org/google-docs/?11Z3z2
https://www.zotero.org/google-docs/?11Z3z2
https://www.zotero.org/google-docs/?rya8Bn
https://www.zotero.org/google-docs/?rya8Bn
https://www.zotero.org/google-docs/?yTzdZZ
https://www.zotero.org/google-docs/?yTzdZZ
https://www.zotero.org/google-docs/?yTzdZZ
https://www.zotero.org/google-docs/?yTzdZZ


11 
 

sehingga motivasi belajar tergantung pada kemampuan 

siswa. 

c. Kondisi mental dan fisik peserta didik merupakan penyakit 

yang selalu berhubungan dengan peserta didik. Psikologis 

dan fisik saling terkait, sehingga jika salah satunya 

terganggu maka motivasi belajar akan terganggu. 

d. Kondisi lingkungan belajar adalah lingkungan keluarga, 

sekolah dan sosial. Lingkungan yang mendukung dan sportif 

tentunya dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik 

yang kuat pada diri peserta didik. 

e. Unsur dinamis selama proses pembelajaran adalah 

perubahan-perubahan yang terjadi selama proses 

pembelajaran, terkadang ketegangan dan suasana yang 

muncul, terkadang menguntungkan sehingga suasana 

menjadi mendukung dan terkadang tidak. 

f. Pengaruh guru terhadap proses pembelajaran, misalnya guru 

yang mengajar dengan baik di kelas dapat membantu peserta 

didik seperti keterampilan pedagogis, personal, profesional 

dan sosial. 

3. Indikator Motivasi Belajar 

Dikatakan memiliki motivasi belajar menurut Sardiman 

ialah sebagai berikut31:  

a. Melakukan segala sesuatu dengan tekun berarti memiliki 

semangat belajar yang tak tergoyahkan, meskipun tujuan itu 

sedikit demi sedikit tercapai. 

b. Ulet berarti tidak mudah menyerah ketika mengalami 

kesulitan belajar dan tidak mudah merasa puas dengan 

pencapaiannya. 

c. Tertarik untuk belajar. 

                                                             
31 A. M Sardiman, Interaksi dan motivasi belajar…., Hlm. 83 

https://www.zotero.org/google-docs/?4Ii9oy
https://www.zotero.org/google-docs/?4Ii9oy
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d. Suka memecahkan masalah. 

Sedangkan menurut Cherniss dan Goleman terdapat empat 

indikator motivasi dalam belajar32: 

a. Rasa dorongan ingin mencapai dan menguasai suatu hal 

Seseorang dengan motivasi belajar yang kuat akan 

berjuang dalam memenuhi kriteria yang harus dicapai dalam 

belajar. Individu tersebut melakukan aktivitasnya dengan 

dorongan mengetahui, memahami, dan menguasainya.  

b. Mempunyai komitmen dalam dirinya 

Sebuah komitmen yang dimiliki seseorang 

merupakan salah satu cara dalam mempertahankan motivasi 

belajarnya. Individu tersebut sadar akan tugas dan 

kewajibannya selama belajar. 

c. Memiliki rasa inisiatif dalam proses belajar 

Dalam belajar inisiatif sangat diperlukan agar 

mampu menguasai target belajarnya. Seperti contoh apabila 

batas akhir pengumpulan tugas dijadwalkan dua minggu 

kemudian, peserta didik sudah bersiap-siap untuk 

menyelesaikannya tanpa menunda-nunda agar dapat 

menyelesaikan pekerjaan selanjutnya 

d. Memiliki jiwa optimis 

Jiwa optimis merupakan indikator bahwa seseorang 

memiliki motivasi belajar yang luar biasa. Dengan 

berpikiran positif akan membawanya terus giat dan 

bersemangat mengejar tujuan belajarnya.  

Sedangkan menurut Hamzah B. Uno, indikator motivasi 

belajar adalah munculnya kebutuhan belajar untuk mencapai tujuan 

masa depan, munculnya keinginan untuk berhasil dalam belajar, 

penghargaan sebagai apresiasi selama belajar, dukungan lingkungan 

                                                             
32 Daniel Goleman, Kecerdasan emosional (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 

Hlm. 88 

https://www.zotero.org/google-docs/?pDqvMZ
https://www.zotero.org/google-docs/?pDqvMZ
https://www.zotero.org/google-docs/?pDqvMZ
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dalam kegiatan belajar yang bermakna sehingga dapat membantu 

peserta berhasil33.  

Jadi dapat disimpulkan indikator peserta didik memiliki 

motivasi belajar ialah memiliki minat dalam belajar sehingga timbul 

dorongan menguasai pembelajaran, adanya hasrat berhasil dengan 

memiliki jiwa yang optimis, tekun, dan ulet, serta memiliki 

komitmen dalam mencapai tujuan belajar sehingga muncul inisiatif 

belajar dari dalam diri didukung dengan lingkungan belajar yang 

kondusif. 

4. Fungsi Motivasi Belajar 

Fungsi berkedudukan untuk memperjelas motivasi belajar 

bagi peserta didik. Menurut Hamzah B. Uno fungsi motivasi belajar 

dalam pembelajaran sebagai berikut34: 

a. Mengubah motivasi belajar menjadi penguatan belajar 

b. Memperjelas tujuan/hasil pembelajaran 

c. Sebagai penentu kontrol terhadap intensif belajar 

d. Sebagai penentu ketekunan dalam belajar 

Sedangkan menurut Sardiman dalam bukunya, mengatakan 

bahwa terdapat tiga fungsi motivasi belajar35: 

a. Menjadi pendorong motivasi belajar bagi seseorang untuk 

melakukan kegiatan belajar 

b. Menjadi penentu arah tindakan 

c. Sebagai langkah dalam memilah perbuatan 

Jadi dapat disimpulkan fungsi motivasi belajar ialah 

motivasi belajar sebagai langkah dalam penentu, penguat, 

pemerjelas dorongan motivasi belajar bagi peserta didik dalam 

mencapai tujuan belajar. 

 

                                                             
33  Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya:.., Hlm. 23 
34 Ibid., Hlm. 27 
35 A. M Sardiman, Interaksi dan motivasi belajar…., Hlm. 85 

https://www.zotero.org/google-docs/?MqY0Vi
https://www.zotero.org/google-docs/?MqY0Vi
https://www.zotero.org/google-docs/?B4yJEy
https://www.zotero.org/google-docs/?B4yJEy
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B. Konsep Diri 

1. Pengertian Konsep Diri 

Lewin dalam Burns mengatakan konsep diri mendiami ruang 

kehidupan manusia “the life space region” sebagai ruang inti jagad 

raya psikologi individu36. Kemudian konsep diri ini dijelaskan lebih 

lanjut oleh Desmita sebagai dasar dalam keyakinan melihat diri 

sendiri, bagaimana pandangan dalam merasakan diri sendiri, serta 

penilaian orang lain terhadap diri sendiri37. Hal ini sesuai dengan 

ungkapan Burns bahwa konsep diri ialah sikap dan keyakinan pada 

diri sendiri melalui kombinasi citra diri yang kita pikirkn, citra diri 

dari opini terhadap diri kita dan penilaian diri serta intensitas afektif 

mengenai bagaimana kita bereaksi dalam memberikan respon38. 

Mengenai intensitas afektif, Ghufron dan Rini Risnawita 

membagi citra diri menjadi dua, komponen kognitif dan komponen 

afektif. Konsep diri kognitif merupakan konsep diri mengenai 

pengetahuan tentang “who am I” dan komponen afektif merupakan 

respons individu terhadap penerimaan diri39. Dacey and kenny 

dalam Desmita juga menyebutkan “self concept is about who am I, 

self esteem is how do I feel about who am I”40. Demikian pula 

menurut Fuhrman, konsep diri dalam Widodo adalah representasi 

diri yang mencakup kesadaran akan diri sendiri, pemikiran dan 

pendapat pribadi, kesadaran tentang apa dan siapa dirinya, dan 

bagaimana ia membandingkan dirinya dengan orang lain41. Paul J. 

Centi dalam Desmita juga memberikan gambaran konsep diri 

sebagai gambaran diri “self image”, penilaian diri “self evaluation” 

                                                             
36 R.B. Burns, Konsep diri : teori pengukuran, perkembangan…, Hlm. 41 
37 Desmita, Psikologi perkembangan peserta didik: panduan bagi…, Hlm. 164 
38 R.B. Burns, Konsep diri : teori pengukuran,.., Hlm. 66 
39 M. Nur Ghufron and Rini Rinawita S., Teori-Teori Psikologi, Cetakan 1 (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2010), Hlm. 14 
40  Desmita, Psikologi perkembangan peserta didik: panduan bagi…, Hlm. 165 
41 Titik Triwidodo and Djoko Kristanto, Pengembangan kepribadian sekretaris (Jakarta: 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), Hlm. 3 

https://www.zotero.org/google-docs/?NaW6cd
https://www.zotero.org/google-docs/?NaW6cd
https://www.zotero.org/google-docs/?RfzqS8
https://www.zotero.org/google-docs/?RfzqS8
https://www.zotero.org/google-docs/?mIXPtB
https://www.zotero.org/google-docs/?mIXPtB
https://www.zotero.org/google-docs/?64ONW3
https://www.zotero.org/google-docs/?64ONW3
https://www.zotero.org/google-docs/?64ONW3
https://www.zotero.org/google-docs/?64ONW3
https://www.zotero.org/google-docs/?Jiskrm
https://www.zotero.org/google-docs/?Jiskrm
https://www.zotero.org/google-docs/?IvHtbS
https://www.zotero.org/google-docs/?IvHtbS
https://www.zotero.org/google-docs/?IvHtbS
https://www.zotero.org/google-docs/?IvHtbS
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dan cita-cita diri “self ideal” individu terkadang memandang diri 

mereka lebih baik atau lebih buruk daripada kenyataan42.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsep diri ialah 

pandangan pikiran terhadap diri sendiri akan keyakinan dan 

kesadaran seperti apa dan bagaimana dirinya, pengharapan atau cita-

cita diri tentang seperti apa ia diinginkan melalui tujuan yang hendak 

ia capai, penerimaan diri dengan mengetahui kelebihan dan 

kelemahannya, dan yang terakhir ialah penilaian mengenai pendapat 

orang lain kepada diri sendiri ataupun penilaian terhadap diri sendiri 

yang dapat menuntun arah diri menjadi positif maupun negatif. 

2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

Menurut Anna Keliat faktor yang dapat mempengaruhi 

konsep diri peserta didik melalui dua faktor43: 

a. Faktor internal muncul dari dalam dirinya sendiri dibangun 

oleh faktor keluarga, masyarakat sekitar, dan lingkungan 

sosial. Seseorang dengan konsep diri yang positif dapat 

dilihat melalui kemampuan secara interpersonal, intelektual, 

serta penguasaan di lingkungannya.  

b. Faktor eksternal melalui perilaku etika, diri pribadi, diri 

keluarga, serta diri sosial 

Penjelasan mengenai faktor internal kemudian dijelaskan 

lebih lanjut oleh Fitts dalam Agustiani konsep diri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor44: 

a. Pengalaman interpersonal seseorang, terutama ketika 

mereka merasa dihargai dan memiliki sikap positif. Ini 

merupakan aspek penting dari pembentukan konsep diri 

                                                             
42  Desmita, Psikologi perkembangan peserta didik: panduan bagi…, Hlm. 166 
43 Budi Anna Keliat, Gangguan Konsep Diri, Cet. 1 (Jakarta: EGC, 1992), Hlm. 139 
44 Agustiani Hendriati, Psikologi Perkembangan : Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan 

Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja, Cet. 3 (Bandung: Refika Adhitama, 2009), Hlm. 

129 
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https://www.zotero.org/google-docs/?aPCdf6
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https://www.zotero.org/google-docs/?HwT7Zh
https://www.zotero.org/google-docs/?HwT7Zh
https://www.zotero.org/google-docs/?HwT7Zh
https://www.zotero.org/google-docs/?HwT7Zh
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yang dihasilkan dari bagaimana individu berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

b. penguasaan kompetensi bidang tertentu untuk memastikan 

bahwa kemampuan mereka dihargai dan diakui oleh orang 

lain. 

c. Aktualisasi diri, yaitu hasil menyadari potensi psikis dan 

fisik seseorang untuk mencapai tujuan. 

d. Teladan positif yang berasal dari orang tua mendorong 

pemikiran dan harga diri yang baik, tercermin dalam cara 

anak menghargai dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika anak 

dibesarkan secara negatif, mereka cenderung menganggap 

mereka tidak pantas untuk dicintai. 

e. Seseorang terus-menerus mengalami kegagalan tanpa sistem 

pendukung yang tepat, akan berpikir itu semua karena 

kelemahannya. 

f. Depresi terjadi karena cara pandang dan penilaian selalu 

mengarah pada hal-hal negatif dalam menanggapi sesuatu. 

Bahkan dalam situasi netral, hal itu dapat dilihat sebagai 

sesuatu yang negatif. 

g. Kritik internal dapat meningkatkan citra diri yang baik 

karena pengetahuan diri melalui kritik berfungsi sebagai 

sarana penyesuaian dalam bertindak dan beradaptasi. 

Sedangkan penjelasan mengenai faktor eksternal dijelaskan 

lebih lanjut oleh Jalaluddin Rakhmat. Menurutnya konsep diri 

dibagi menjadi dua faktor sebagai berikut45:  

a. Orang lain 

Gabriel Marcel mengungkapkan “The fact that we 

can understand ourselves by starting from the other, or from 

                                                             
45 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi komunikasi, ed. Tjun Surjaman, Cetakan 

keduapuluhsembilan, November 2013 (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2013), Hlm. 

100-104 
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others, and only by starting from them” Secara umum, 

kemampuan mengenal diri sendiri berasal dari peran orang 

lain dalam mengenali diri kita. Pengaruh konsep diri melalui 

orang lain terbagi menjadi dua; significant others atau yang 

paling memberikan pengaruh perilaku, pikiran, perasaan 

seperti keluarga, orang yang tinggal seatap dengannya dan 

affective others ialah seseorang dengan keterikatan 

emosional, yang memanifestasikan orang lain dengan 

senyuman, pujian, penghargaan, dan pelukan sehingga dapat 

memberikan harga diri yang positif kepada orang lain. 

Sebaliknya, ejekan/godaan atau bahkan cacian dapat 

menyebabkan orang tersebut menilai dirinya sebagai orang 

yang negatif. Hal ini sesuai dengan penelitian S. Frank 

Miyamoto dan Sanford Dornbusch dalam Jalaluddin, yang 

menunjukkan bahwa seseorang dengan self-assessment yang 

baik cenderung menilai dirinya baik, dan sebaliknya.  

b. Kelompok rujukan  

Dalam bersosialisasi di suatu kelompok tentu di 

dalamnya mempunyai kaidah tertentu dan berbeda antara 

kelompok yang satu dengan lainnya. Bagi kelompok yang 

memiliki keterikatan emosional terhadap diri seseorang 

kemudian menjadikannya menyesuaikan sudut pandang diri 

dengan kelompok, menunjukan perilaku seperti yang 

dilakukan dalam kelompok.  

Jadi dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi konsep diri secara langsung disebabkan oleh faktor-

faktor yang berasal dari dalam, dari luar atau dari lingkungan. 

 

 

 

 



18 
 

3. Dimensi Konsep Diri 

 Menurut Fitts dalam Agustiani dimensi konsep diri dibagi 

menjadi dua dimensi46: 

a. Dimensi Internal:  

i. Seseorang menggambarkan dengan melabeli dirinya 

menggunakan pertanyaan “Who am I?”, untuk 

membangun identitas diri secara dinamis merupakan 

dimensi diri identitas. 

ii. Pandangan seseorang mengenai perilakunya setelah 

mengenali identitas diri. Apabila gambaran 

mengenai dirinya positif, maka perilakunya positif 

begitupun sebaliknya. Segala hal yang dilakukannya 

terdapat konsekuensi yang kemudian ditentukan oleh 

individu perilaku tersebut dapat dipertahankan atau 

tidak. Hal ini merupakan dimensi diri pelaku. 

iii. Setelah seseorang tersebut melabeli dirinya, 

kemudian dapat memproyeksikan bagaimana 

perilakunya, hingga akhirnya muncul penilaian dan 

penerimaan terhadap diri. Apabila dalam 

membangun identitas diri dan dalam berperilaku 

sudah sesuai dengan apa yang individu tersebut 

inginkan biasanya akan muncul rasa puas pada diri 

sendiri namun bahayanya jika hal itu berbanding 

terbalik individu tersebut dapat secara langsung 

menilai dirinya rendah dan muncul sikap tidak 

menerima diri atau self rejection. 

b. Dimensi Eksternal  

                                                             
46 Agustiani Hendriati, Psikologi Perkembangan : Pendekatan Ekologi Kaitannya…, Hlm. 

139-142 

https://www.zotero.org/google-docs/?OZTsmI
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i. Seseorang melihat dirinya dari segi kesehatan, 

penampilan diri, serta gerak motorik yang disebut 

dengan dimensi fisik. 

ii. Seseorang memiliki harga diri dan menampilkan 

dirinya sebagai anggota keluarga, dan ia memiliki 

norma-norma yang selaras dengan keluarga. Ini 

adalah dimensi keluarga. 

iii. Seseorang mendefinisikan diri mereka sebagai 

sesuatu yang tidak terpengaruh oleh kondisi fisik 

atau hubungan dengan orang lain, dan mengevaluasi 

dirinya sebagai dimensi diri seberapa puas mereka 

dengan menjadi orang yang ia inginkan. 

iv. Hubungan manusia dengan Tuhan dalam segala 

aspek baik buruknya nilai moral dalam kehidupan 

beragama termasuk dalam ranah dimensi moral dan 

etika. 

v. Interaksi kompleks yang dimiliki individu dengan 

lingkungan sosialnya disebut dimensi sosial.. 

Selanjutnya dimensi konsep diri yang sejalan dengan 

dimensi eksternal diatas ialah dimensi konsep diri menurut Agoes 

Dariyo yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut47:  

a. Aspek Fisiologis adalah pandangan individu terhadap 

kondisi fisiknya. Selain itu, pengelihatan fisiknya tidak 

hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi ada juga faktor 

orang lain yang terlibat dalam penilaian melalui penglihatan 

fisik. 

b. Aspek Psikologis, merupakan trade-off atau pandangan dari 

kognisi (kecerdasan, kreativitas, konsentrasi), afeksi 

                                                             
47 Agoes Dariyo, Psikologi perkembangan anak usia tiga tahun pertama (psikologi 

atitama) (Bandung: Refika Aditama, 2007), Hlm. 202 

https://www.zotero.org/google-docs/?EA0wTs
https://www.zotero.org/google-docs/?EA0wTs
https://www.zotero.org/google-docs/?EA0wTs
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(motivasi, ketekunan, prestasi) dan hubungan seseorang itu 

sendiri (ketepatan kerja, ketahanan, kecepatan).  

c. Aspek Psikososiologis adalah hubungan individu dengan 

lingkungan sosialnya. Kemampuan untuk mengikuti norma-

norma sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang 

dapat mempengaruhi dimensi konsep diri. 

d. Aspek Psiko Spiritual, merupakan hubungan dan pandangan 

individu terhadap Tuhannya yang berkaitan dengan nilai 

moral. Aspek ini meliputi taat beribadah, khusyuk dalam 

berdoa, dan setia dalam menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya. 

e. Aspek Psiko Etika Dan Moral, aspek terakhir ini akan 

memudahkan individu mampu fit-in terhadap etika dan 

moral dimanapun ia berada menunjukan konsep diri yang 

baik.  

Ada kesamaan dalam aspek psiko-spiritual menurut James 

dalam Talib, dimensi konsep diri dibagi menjadi tiga; Jasmaniah, 

Diri Spiritual, dan Diri Sosial48.  

Menurut Calhoun dan Acocella dalam Desmita, mereka 

membagi konsep diri menjadi tiga dimensi utama yang sesuai 

dengan dimensi internal milik Fitts sebagai berikut49: 

a. Pengetahuan  

Dimensi ini menyangkut aspek kognitif konsep diri 

terhadap apa yang individu tersebut gambaran tentang 

dirinya “Who am I” yang bersifat tidak permanen terutama 

gambaran kualitas diri pribadi dengan pembanding kualitas 

kelompok. Gambaran diri tersebut pada nantinya 

membentuk citra diri. Dimensi pengetahuan mengambil 

ranah kuantiti seperti nama, usia, kebangsaan, jenis kelamin, 

                                                             
48 Syamsul Bachri Thalib, Psikologi pendidikan berbasis…, Hlm. 127 
49 Desmita, Psikologi perkembangan peserta didik: panduan bagi…, Hlm. 166 

https://www.zotero.org/google-docs/?tBNxsT
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agama dan pekerjaan. Kemudian terdapat ranah kualitas 

seperti sikap egois, mudah marah, tenang, ramah dan 

sebagainya.  

b. Pengharapan  

Ketika individu tersebut memiliki pengetahuan akan 

dirinya munculah harapan baginya di masa depan atau sering 

disebut sebagai diri ideal/cita-cita diri (dambaan, aspirasi, 

harapan, keinginan menjadi manusia seperti yang pribadi 

inginkan). Kemampuan membuat harapan secara realistis 

dapat menunjukan konsep diri yang baik. Karena jika 

harapan yang diinginkan terlalu tinggi atau terlalu rendah, 

berarti individu tersebut dapat merasakan kurangnya 

keinginan untuk mencapai suatu pencapaian dan tujuan 

hidup. 

c. Penilaian  

Komponen terakhir ini muncul untuk menilai apakah 

ada pertentangan dalam hal pengharapan diri “saya dapat 

menjadi apa” dan standar diri “saya seharusnya menjadi 

apa” setelah itu penilaian diri mengakibatkan hadirnya rasa 

penerimaan diri dan harga diri individu tersebut. Apabila 

individu tidak menyukai pribadinya, tidak menyukai sesuatu 

yang sedang ia tekuni, merasa harapannya pupus maka 

individu tersebut akan menilai dirinya penuh kegagalan dan 

rasa harga diri yang rendah begitupun sebaliknya. Oleh 

karena itu dengan mengetahui kemampuan dan kekurangan 

diri akan memunculkan penilaian diri yang realistis. 

Jadi dapat disimpulkan dimensi konsep diri merupakan 

dimensi internal mengenai pengetahuan terhadap dirinya sendiri 

menyangkut aspek “Who am I?”, pandangan gambaran diri 

mengenai perilakunya, harapan diri dan bagaimana individu tersebut 



22 
 

menilai dirinya. Kemudian dimensi eksternal menyangkut aspek 

fisik, spiritual, dan hubungan sosialnya.  

C. Program Takhassus 

1. Pengertian Program Takhassus SMAIT Abu Bakar Yogyakarta 

Suharsimi dalam Suryosubroto mengatakan program 

merupakan suatu deret kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai 

suatu tujuan50. Oleh karena itu program takhassus merupakan deret 

kegiatan dalam menghafal Al Quran untuk mencapai target hafalan.  

Untuk mengikuti program takhassus minimal memiliki 

hafalan sebanyak 5 juz dimana program ini telah menjadi program 

unggulan di SMAIT Abu Bakar Yogyakarta. Model pelaksanaan 

program takhassus dalam pembelajaran di sekolah menggunakan 

pemadatan jam pelajaran hingga siang hari saja, namun khusus 

untuk mata pelajaran agama menjadi 5 jam pelajaran perminggu 

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menghafal. Dalam program 

takhassus ini memiliki target tak hanya akademik namun juga target 

hafalan yaitu 30 juz selama 3 tahun51. 

2. Pengertian Menghafal Al Quran 

Proses yang terus menerus ditanamkan dalam pikiran 

sehingga dapat diingat berulang-ulang dan diucapkan berulang-

ulang ialah definisi hafalan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia52. Menurut bahasa arab َحِفظ - يَْحفَظ - ِحْفًظا merupakan bentuk 

masdar dari tahfidz yang berarti memelihara, menjaga, dan 

menghafalkannya53. Al-Qur'an memiliki arti Kitab Allah yang 

diturunkan oleh malaikat Jibril, kemudian dibacakan secara lisan di 

hati Nabi Muhammad dan diteruskan kepada umatnya secara 

mutawatir54. Sehingga menurut Abd al-Rabbi Nawabuddin 

                                                             
50 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 

Hlm. 271 
51 Wawancara Ustadz Harman Kepegawaian SMAIT Abu Bakar Yogyakarta pada pukul 

10.00 WIB, tanggal 20 April 2021 
52Indonesia, ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima (Rawamangun, Jakarta: 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 

Hlm. 437 
53 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Ciputat: Hidakarya Agung, 2007), Hlm. 107 
54 Rusydie Anwar, Pengantar Ulumul Qur’an Dan Ulumul Hadits..., Hlm. 21 
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menghafal memiliki dua arti, yaitu menghafalkan dengan tepat 

seluruh Al-Quran dan bersungguh-sungguh menjaga hafalannya55.  

Sejalan dengan pengertian diatas, Farid Wajdi dalam 

bukunya mengungkapkan proses menghafal Al-Quran merupakan 

sebuah ingatan yang dilafadzkan tanpa melihat teks dengan cara 

tertentu secara terus menerus56.  

Jadi dapat disimpulkan pengertian menghafal Al-Quran ialah 

proses mengingat ayat Al-Quran kedalam pikiran dengan 

mengulang-ulang secara rutin dengan cara tertentu agar terjaga 

hafalannya sehingga dapat dilafadzkan/ diucapkan kembali secara 

baik dan penuh ketelitian. 

3. Manfaat Menghafal 

Menurut Rasyidin, seseorang disebut sebagai pribadi yang 

ideal jika ia dapat memenuhi potensi dirinya seperti iman dan taqwa 

kepada Allah, berakhlak mulia, memiliki kemauan yang kuat, 

cerdas, dapat mengendalikan diri dan memiliki pengendalian diri. 

kepribadian, sosial masyarakat dengan maksimal57. Itu semua 

didapat melalui menghafal selama prosesnya.  

Bahkan Abdul Daim Kahil mengungkapkan bahwa orang 

yang mendengar, membaca dan menghafal Al-Qur'an memiliki efek 

yang sangat besar pada tubuhnya, pada sistem kekebalan tubuh, 

sehingga dapat menyeimbangkan sel-sel otak dan jantung. Sehingga 

sel-sel tubuh menjadi seimbang58.  

4. Faktor yang mempengaruhi hafalan 

                                                             
55 Abdurrab Nawabuddin, Teknik Menghafal Al-Qur’an, trans. Bambang Saiful Ma’arif, 

Cet. 3 (Bandung: Sinar Baru, 1991), Hlm. 25 
56 Farid Wajdi Nakib, Yuk, Menghafal Al - Qur’ an Dengan Mudah Dan Menyenangkan, 

ed. Andriansyah, Hijrah Saputra, and Adhika Prasetya Kusharsanto, Cet.1 (Jakarta: Emir Cakrawala 

Islam, 2017), Hlm. 19 
57 Waini Rasyidin and M. Denni Haryadi, Landasan Pendidikan (Bandung: UPI Press, 

2017), Hlm. 8 
58 ̒ Abd al-Dāʼim Kaḥīl, Al Qur’an the healing book: pembuktian medis & empiris kekuatan 

penyembuhan al Qur’an (Jakarta: Tarbawi Press, 2010), Hlm. 3 
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Ingatan seseorang berbanding lurus dengan kondisi 

penghafal secara mental jasmani maupun rohani yang akan berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Seseorang akan mengingat lebih 

baik ketika peristiwa tersebut menyentuh perasaan. Kekuatan emosi 

inilah yang membedakan antar penghafal Al-Quran dalam proses 

menghafal59. Sedangkan menurut Putra dan Issetyadi terdapat faktor 

internal yang meliputi kondisi kepercayaan diri, emosi, pengaruh 

kebiasaan serta cara setiap penghafal memproses stimulus dan faktor 

eksternal yang meliputi lingkungan belajar serta asupan nutrisi 

makanan ke dalam tubuh60. Begitupun terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi hafalan seseorang menurut Wiwi Alawiyah Wahid 

sebagai berikut61: 

a. Faktor Kesehatan 

Merupakan faktor penting dalam aspek yang 

mempengaruhi hafalan Al-Quran sebab saat seseorang 

menjaga asupan gizi, pola tidur, dan aspek kesehatan diri 

lainnya kemampuan tubuh untuk melakukan hafalan menjadi 

lebih mudah dan cepat.  

b. Faktor Psikologis 

Kesehatan rohani sama pentingnya dengan kesehatan 

jasmani seperti diatas. Kesehatan rohani penghafal Al-Quran 

merupakan aspek psikologis yang dapat terganggu apabila 

penghafal tersebut belum tercukupi ketenangan jiwanya 

secara pikiran dan hati. Mengakibatkan dalam proses 

menghafal menjadi terpecah, merasa tidak tenang, merasa 

sulit pada ayat yang sedang dihafal. Cara pencegahannya 

                                                             
59 Muhibbin Syah et al., Psikologi pendidikan: dengan pendekatan baru (Bandung: 

Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 95 
60 Yovan P. Putra and Bayu Issetyadi, Lejitkan Memori 1000% (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2010), Hlm. 188 
61 Wiwi Alawiyah Wahid, Panduan menghafal al-Qur’an super kilat (Yogyakarta, 2015), 

Hlm. 139 
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ialah dengan perbanyak beraktivitas positif, berpikiran jernih 

dengan berdzikir, dan berkonsultasi pada ahli. 

c. Faktor Kecerdasan 

Merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap 

penghafal Al-Quran. Sebagaimana kecerdasan tiap orang 

berbeda-beda seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, kecerdasan spiritual, dll. Yang disebut dengan 

multiple intelligence62. 

Jadi dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi hafalan 

terdapat faktor internal berupa aspek secara psikologis, kepercayaan 

diri, emosi, kecerdasan, dan faktor eksternal berupa aspek kesehatan 

jasmani, asupan makanan, lingkungan sekitar. 

 D. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut Ahmad Tafsir Pendidikan Agama Islam (PAI) 

merupakan bimbingan yang diberikan agar individu mampu 

memiliki perkembangan yang maksimal sesuai ajaran islam yang 

kaffah63. Kaffah memiliki arti mampu mewujudkan manusia yang 

memiliki rasa sosial, bermoral, dan berketuhanan. Peserta didik 

yang mempelajari PAI secara berkelanjutan menjadi pribadi yang 

cerdas, pikiran positif, hati yang jernih, spiritualitas yang tinggi, dan 

secara kondisi jasmani memiliki tubuh yang prima64. Selain itu, 

menurut Zakiah Daradjat, mata pelajaran PAI meliputi pengajaran 

mengenai agama Islam berupa penyuluhan dan pendampingan 

tentang agama Islam agar peserta didik dapat memahami, 

menghayati dan kemudian menerapkan kembali agama Islam serta 

                                                             
62 Abd. Kadim Masaong and Arfan A. Tilome, Kepemimpinan Berbasis Multiple 

Intelligence : (Sinergi Kecerdasan Intelektual, Emosional Dan Spiritual Untuk Meraih Kesuksesan 

Yang Gemilang), ed. Riduwan (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 1 
63 Ali Mufron, Ilmu Pendidikan Islam, Cet. II (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2015), Hlm. 13 
64 Novan Ardy Wiyani, Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam : Rancang Bangun Konsep 

Pendidikan Monokotomik-Holistik, ed. Rina Tyas Sari, Cet. II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 

Hlm. 26 
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mengajarkan filsafat atau pandangan hidup baik kehidupan di dunia 

ini maupun di akhirat65.  

Sejalan dengan pendapat diatas menurut Abdul Majid, PAI 

merupakan sebuah serangkaian kegiatan usaha dengan sadar dan 

terencana untuk mempersiapkan peserta didik dalam lima tingkatan; 

mengenal, mampu memahami, dihayati, kemudian mengimani dan 

bertakwa berakhlak karimah untuk mengamalkan ajaran agama 

islam baik melalui bimbingan, pengajaran, latihan, serta 

pengalaman66. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan Pendidikan Agama 

Islam ialah serangkaian kegiatan pembelajaran mencakup 

bimbingan, pengasuhan, pengajaran, latihan dan pengalaman agar 

peserta didik mampu memahami, menghayati, mengajarkan 

kembali, serta mengamalkannya mengenai ajaran agama islam.  

2. Dasar Hukum PAI 

Terdapat dua dasar hukum menurut Zakiah Darajat, 

menurutnya dasar hukum Pendidikan Agama Islam ialah Al-Quran 

dan Hadits67. Kemudian oleh Abdul Majid memberikan tambahan 

ijtihad namun terdapat perbedaan pendapat didalamnya dimana 

kelompok pertama menjadikan ijtihad hanya sebagai langkah 

memaknai sumber hukum awal Al-Quran dan Hadits. Sedangkan 

kelompok kedua menjadikan ijtihad sebagai sumber dasar PAI 

dengan menganggap meskipun ijtihad ialah suatu metode istinbath 

hukum namun pendapat di dalamnya perlu dijadikan acuan untuk 

membangun paradigma pendidikan agama islam68.  

Selanjutnya Ali Mufron dalam bukunya menyebutkan dasar 

pokok PAI sebagai berikut69: 

                                                             
65 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)., Hlm. 86 
66 Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Cet. 2 (Bandung: 

Rosda Karya, 2012), Hlm. 11 
67 Zakiah Daradjat, dkk., eds., Ilmu Pendidikan Islam…, Hlm. 38 
68 Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran…, Hlm. 140 
69 Ali Mufron, Ilmu Pendidikan Islam…, Hlm. 14-18 
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a. Al-Quran 

Al-Quran merupakan sumber hukum utama pada 

pembelajaran PAI. Hal ini berdasarkan Sūrah al-Nahl: 64 

yang berbunyi70: 

َب إَِّلَّ ِلتُبَي َِن لَُهُم ٱلَِّذى ٱْختَلَفُو قَْوم  يُْؤِمنُونَ َوَمآ أَنَزْلنَا َعلَْيَك ٱْلِكتََٰ   ۟ا فِيِه ۙ َوهُدًى َوَرْحَمةً ل ِ

 

Artinya: “Dan kami tidak menurunkan kepadamu al-

Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada 

mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk bagi kaum 

beriman”.  

b. Sunnah 

 Merupakan ucapan, tingkah laku, dan pengakuan 

Nabi Muhammad saw. Sunnah atau hadits ini kedudukannya 

memperkuat Al-Quran. Sejalan dengan sabda Rasulullah: 

ْكتُْم ِبِِهَما : ِكتَاََب ِهللاِ تََرْكُت فِْيُكْم أَْمَرْينِ    َو ُسنَّةَ َرُسْوِله لَْن تَِِضل ْوا َما تََمسَّ

 

Artinya: “Ku tinggalkan kepadamu dua perkara yang 

mana kamu tidak akan tersesat apabila berpegang teguh 

pada keduanya yaitu kitab Allah (Al-Quran) dan Sunnah 

Rasul” (H.R. Bukhari). 

c. Ijtihad 

Dalam Pendidikan Islam ijtihad tetap bersumber dari 

Al-Quran dan Sunnah kemudian diolah oleh akal sehat ahli 

pendidikan islam. Penggunaan ijtihad tetap mengedepankan 

keterkaitan dengan Pendidikan Agama Islam sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan zaman dalam bentuk penelitian 

ataupun pengkajian kembali baik segi prinsip maupun 

praktek pendidikan islam yang ada. 

                                                             
70 Syaamil Quran, Hijaz Terjemah Tafsir…, Hlm. 273 
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Secara hukum tertulis di Indonesia pembelajaran agama 

memiliki landasan hukum yang semakin memperkuat eksistensinya 

UU Sistem Pendidikan Nasional Bab V tentang peserta didik Pasal 

12 Ayat 1(a) bahwa “setiap peserta didik di satuan pendidikan 

berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”71.  

3. Ruang Lingkup PAI 

Menurut Mahmud Yunus dalam Daradjat ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam mencakup aspek72: 

a. Aqidah atau keimanan berupa ilmu tauhid seperti mengimani 

kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Kitab Allah, kepada 

Rasul-rasul Allah, kepada Hari Kiamat, dan kepada Qada’ 

dan Qadar. 

b. Syariat atau keislaman berupa ilmu fiqih seperti Thaharah, 

Rukun islam, Harta atau muamalah, Warisan, Pengetahuan 

merawat jenazah, Jinayat, Jihad. 

c. Al-Quran dan Hadits berupa pembelajaran wawasan 

mengenai turunnya Al-Quran, dan menghafal berbagai Al-

Quran dan hadits. 

d. Akhlak atau ihsan berupa ilmu akhlak berisi pengaturan 

perilaku manusia seperti Akhlak kepada Habluminannas, 

dan Habluminallah, dan Akhlak terhadap lingkungan alam. 

e. Tarikh atau ilmu sejarah islam berupa sejarah perjuangan, 

aktivitas, kemajuan dan kemunduran para muslim terdahulu 

pada zamannya. 

 

 

                                                             
71 Undang-Undang SIKDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional Standar Nasional 

Pendidikan, Cet. 1 (Bandung: Fokusmedia, 2013). 
72  Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam…, Hlm. 86-87 
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F. Keterkaitan Konsep Diri Peserta Didik Program Takhassus dengan 

Motivasi Belajar PAI 

Kemampuan peserta didik program takhassus dalam mengasah 

konsep diri yang baik dilakukan melalui proses, latihan, dan kebiasaan baik 

yang dikembangkan melalui program takhassus. Program takhassus 

menjadi pendorong secara eksternal pada motivasi belajar melalui diri 

spiritual misalnya ketika proses menghafal yaitu dengan melatih fokus 

konsentrasi agar tidak terpecah, kebiasaan tenang saat menghafal, dan 

memiliki tujuan seperti target hafalan yang sejalan dengan prinsip motivasi 

belajar yaitu peserta didik memiliki tujuan dalam belajar.  

Kebiasaan yang dilakukan saat menghafal secara terus menerus 

seperti diatas mampu mengoptimalkan konsep diri peserta didik program 

takhassus sehingga secara baik dapat memberikan pengaruh terhadap 

motivasinya dalam belajar PAI. Peserta didik dengan konsep diri yang 

rendah dapat menurunkan semangat atau motivasi belajarnya begitupula 

sebaliknya, ketika konsep diri peserta didik program takhassus tinggi maka 

motivasinya dalam belajar PAI akan meningkat.  

Didalam dimensi konsep diri terdapat dimensi internal berupa citra 

diri peserta didik. Citra diri ialah gambaran diri akan pengetahuan tentang 

dirinya, pengelolaan sikap pendirian, dan penerimaan diri. Citra diri yang 

baik dapat ditunjukan dengan konsistensinya dalam belajar, tidak menunda 

dalam mengumpulkan tugas dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Hal ini 

sejalan dengan aspek internal motivasi belajar yaitu mengenai minat belajar 

yang tinggi. 

Selain itu terdapat pengendalian emosi diri dalam keseharian peserta 

didik yang merupakan hasil dari konsep diri yang tinggi seperti mampu 

menyesuaikan diri pada kondisi belajar yang ada, bersikap tenang dalam 

mengerjakan tugas, dan apabila ada hal-hal diluar kendali dapat 

menyikapinya dengan tenang. Hal ini sejalan dengan sikap yang dimiliki 

oleh peserta didik untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Dengan 
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demikian pengendalian emosi diri yang baik, dapat memelihara motivasi 

peserta didik. 

Setelah peserta didik menguasai pengetahuan akan dirinya dan 

mampu mengelola emosi, kemudian muncul penerimaan diri peserta didik 

yang artinya peserta didik dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang 

dimilikinya. Penerimaan diri peserta didik ini sejalan dengan aspek dalam 

motivasi belajar yaitu terdapat harapan atau cita-cita peserta didik yang 

merupakan faktor dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Cita-

cita yang selalu melekat pada diri seseorang dan terwujud dalam perilaku 

yang mendorong motivasi belajar akan mampu mencapai tujuan belajar 

dengan baik. Ketika peserta didik mengetahui value yang ada pada dirinya, 

secara realistis peserta didik memiliki pengharapan atau cita-citanya dalam 

mencapai tujuan belajar yang menyebabkan peserta didik memiliki 

kemauan serta kesadaran dengan berusaha mencapai cita-citanya secara 

objektif dimasa depan dan apabila yang didapat peserta didik tersebut tidak 

sesuai dengan harapannya, maka peserta didik tidak akan memiliki 

kecenderungan self rejection atau menganggap dirinya lemah, atau lebih 

buruk dari kenyataan 

 Sebagai umat muslim, peserta didik memiliki tujuan akhir yaitu 

menjadi individu dengan islam yang kaffah. Artinya menjadi peserta didik 

yang cerdas, bermasyarakat, berspiritualitas tinggi, dan mampu dalam 

pengendalian emosi jiwa. Melalui konsep diri inilah terdapat peran penting 

dalam menunjang motivasi belajar PAI yang nantinya dapat diasah agar 

peserta didik mampu faham, menghayati, dan dipraktekan secara positif 

untuk mencapai tujuannya dalam belajar. Dengan demikian dapat 

dirumuskan bahwa konsep diri yang dimiliki peserta didik dibarengi dengan 

kecerdasan spiritualnya melalui kegiatan di Program Takhassus dapat 

berpengaruh terhadap motivasi peserta didik dalam belajar PAI. Semakin 

tinggi konsep diri peserta didik program takhassus maka semakin tinggi 

pula motivasinya dalam belajar PAI.  
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G. Hipotesis 

 Berdasarkan landasan teori diatas, maka hipotesis yang akan 

diajukan dalam penelitian ialah “Ada perbedaan motivasi belajar PAI 

ditinjau dari konsep diri peserta didik program takhassus” 

H. Metode penelitian 

 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif. 

Diwujudkan dalam angka dan analisis berdasarkan hasil statistik 

untuk menguji apakah hipotesis yang dikemukakan terbukti atau 

tidak73. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif inferensial, artinya penelitian ini 

tidak hanya mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian, 

tetapi juga mengkaji pengaruh antar variabel penelitian tanpa 

menarik kesimpulan umum atau menggeneralisasi hasil akhir74. 

Penentuan jenis dan pendekatan penelitian diatas dilihat dari tujuan 

penelitian yakni menganalisis tingkat Konsep Diri Peserta Didik 

Program Takhassus dan Motivasi Belajar serta pengaruhnya antar  

kedua variabel tersebut.  

2. Tempat dan waktu 

Penelitian ini dilakukan di SMAIT Abu Bakar Yogyakarta dan 

pelaksanaan penelitian pada bulan November-Februari 2022. Alasan 

pemilihan lokasi karena didasari oleh persoalan yang akan diteliti 

dimana SMAIT Abu Bakar sekolah Islam Terpadu pertama di 

yogyakarta dan memiliki program takhassus.  

3. Variabel penelitian 

                                                             
73 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet.19 (Bandung: 

Alfabeta, 2013), Hlm. 8 
74 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan, Cet. 2 (Jakarta: 

Kencana, 2012), Hlm. 43 
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Menurut Sutrisno Hadi dalam Arikunto variabel merupakan 

gejala yang beragam dan gejala tersebut merupakan objek penelitian. 

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan variabel adalah objek 

penelitian yang beragam75. 

a. Variabel terikat atau dependen adalah representasi dari efek 

yang diyakini sebagai hasil dari variabel independen76. 

Variabel dalam penelitian ini ialah Motivasi Belajar PAI (Y). 

Motivasi belajar ialah suatu perubahan perilaku yang 

cenderung tetap sebagai akibat adanya penguatan dalam bentuk 

motivasi dalam beraktivitas belajar yang lebih giat dan 

antusias, sehingga kegiatan belajar tersebut berlangsung secara 

terarah dalam mencapai tujuan belajar yang diukur dengan 

menggunakan skala Motivasi Belajar. Indikator yang di 

gunakan dalam variabel Motivasi Belajar PAI meliputi aspek 

berupa minat belajar tinggi, dorongan untuk menguasai 

pelajaran PAI, sikap mencapai kberhasilan, dan lingkungan 

dalam belajar. 

b. Variabel bebas atau independen ialah yang kemungkinan besar 

menyebabkan variasi hasil77. Variabel bebas pada penelitian ini 

ialah Konsep Diri Peserta Didik Program  Takhassus (X). 

Konsep diri ialah pengetahuan akan seperti apa dan bagaimana 

dirinya, pengharapan atau cita-cita diri tentang seperti apa ia 

diinginkan melalui tujuan yang hendak ia capai, penerimaan 

diri dengan mengetahui kelebihan dan kelemahannya, dan yang 

terakhir ialah penilaian mengenai pendapat orang lain kepada 

diri sendiri ataupun penilaian terhadap diri sendiri yang dapat 

menuntun arah diri menjadi positif maupun negatif dengan 

menggunakan skala Konsep Diri Peserta Didik Program 

                                                             
75 Suharsimi Arikunto, PROSEDUR PENELITIAN, Suatu Pendekatan Praktik, cet. 15 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 159 
76 Ibid., Hlm. 129 
77 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan…, Hlm. 128 
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Takhassus. Indikator yang di gunakan dalam variabel Konsep 

Diri Peserta Didik meliputi aspek internal seperti pengetahuan 

diri, pengharapan diri, penilaian diri dan aspek eksternal seperti 

fisik, spiritual, dan sosial. 

4. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan seluruh subjek dalam wilayah 

penelitian78. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan ialah 

seluruh peserta didik Program Takhassus SMAIT Abu Bakar 

Yogyakarta dengan total 101 peserta didik dengan rincian kelas 

X=35 anak, kelas XI= 32 anak, dan kelas XII= 34 anak. 

b. Sampel 

Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan 

diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode cara 

pengambilan sampel melalui proportionate stratified random 

sampling. Unit analisis penelitian ini adalah peserta didik 

program takhassus dari berbagai tingkat kelas agar data yang 

didapat menyeluruh dan diharapkan dapat memiliki data dari 

setiap kelas yang terwakili79. Menghitung dengan rumus simple 

random sampling sebagai berikut: 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2
  

Kemudian menggunakan rumus proportionate 

stratified random sampling sebagai berikut:  

 

𝑛

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
∗ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 

 

                                                             
78 Suharsimi Arikunto, PROSEDUR PENELITIAN…,  Hlm. 173 
79 Suharsimi Arikunto, PROSEDUR PENELITIAN…,Hlm. 182-183 
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https://www.zotero.org/google-docs/?rMIO1s
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 Sehingga diperoleh sampel total (n) sebanyak 80 

peserta didik, dan masing-masing jenjang memiliki sample 

dengan rincian kelas X= 28 anak, kelas XI= 25 anak, dan 

kelas XII= 27 anak. 

5. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

 Faktor penting yang mempengaruhi kualitas hasil dari 

sebuah penelitian ialah kualitas pengumpulan data berupa metode 

atau cara untuk mengumpulkan data dan instrumen penelitian 

berupa validitas dan reliabilitas80. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah kuesioner skala Likert. 

Semakin tinggi total skor angket yang dihasilkan, semakin tinggi 

pula hasil tingkat suatu variabel. Skala likert digunakan karena jenis 

skala ini mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau 

sekelompok orang mengenai fenomena sosial yang disebut variabel 

penelitian sebagai berikut:: 

a. Angket untuk mengetahui data mengenai tingkat Konsep Diri 

Peserta Didik Program Takhassus.  

b. Angket untuk mengetahui data mengenai tingkat Motivasi 

Belajar PAI 

c. Dokumentasi untuk mengetahui data informasi sekolah 

Terdapat empat pilihan alternatif jawaban pada angket yang 

digunakan setiap item pernyataan dengan alternatif skor jawaban 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 1: Alternatif Skor Jawaban Angket 

Pernyataan favorable (+) Pernyataan unfavorable (-) 

Alternatif jawaban Skor Alternatif jawaban Skor 

Sangat Setuju 4 Sangat Setuju 1 

Setuju  3 Setuju  2 

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 

                                                             
80 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif…, Hlm. 137 

https://www.zotero.org/google-docs/?mh8V3h
https://www.zotero.org/google-docs/?mh8V3h
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Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 4 

 

6. Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 

a. Uji Validitas Item Skala  Motivasi Belajar PAI 

Dalam penggunaan uji validitas pada penelitian ini, validitas 

internal dibagi menjadi dua yaitu validitas isi, validitas konstruk, 

serta validitas eksternal. Pada bagian validitas isi menggunakan 

kisi-kisi instrumen yang telah dibuat kemudian dikritisi oleh 

pakar yaitu Dosen Pembimbing Skripsi, dan pada bagian 

validitas konstruk menggunakan gabungan dari pendekatan logis 

dan empiris. Untuk pendekatan logis, penelitian ini 

menggunakan uji Product Moment milik Karl Pearson. 

Sedangkan pendekatan empiris merupakan gabungan dari 

validitas internal dan eksternal yang telah dibahas sebelumnya81. 

Uji validitas Product Moment Karl Pearson termasuk dalam 

pengujian yang digunakan peneliti untuk mengetahui validitas 

atau kelayakan kuesioner yang digunakan untuk mengukur dan 

memperoleh data penelitian dari partisipan sebelum dilakukan 

pengujian hipotesis82. Pengujian validitas pada penelitian ini 

dapat dilihat dari nilai signifikasi yang muncul pada hasil SPSS 

maupun perhitungan perbandingan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Untuk nilai signifikansi (Sig.) yang digunakan 

ialah 5% atau 0,05 dan dalam 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dituliskan sebesar 0,220 

berdasarkan distribusi tabel signifikansi 5% kemudian 

disesuaikan dengan jumlah banyaknya sampel yang diambil 

yaitu sebanyak 80 peserta didik83.  

Sehingga apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka instrumen angket 

Konsep Diri Peserta Didik Program Takhassus dinyatakan Valid, 

                                                             
81 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan…, Hlm. 208 
82 Suharsimi Arikunto, PROSEDUR PENELITIAN…, Hlm. 211 
83 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif…, Hlm. 333 

https://www.zotero.org/google-docs/?ov0DbS
https://www.zotero.org/google-docs/?ov0DbS
https://www.zotero.org/google-docs/?rjmMr5
https://www.zotero.org/google-docs/?rjmMr5
https://www.zotero.org/google-docs/?mh8V3h
https://www.zotero.org/google-docs/?mh8V3h
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dan apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka dinyatakan Tidak Valid. 

Begitupun dengan perhitungan taraf nilai angka signifikansi < 

0,05 maka instrumen angket Konsep Diri Peserta Didik Program 

Takhassus dinyatakan Valid, namun jika taraf nilai angka 

signifikansi > 0,05 maka dinyatakan Tidak Valid84.Pada 

mulanya terdapat 20 item pernyataan namun terdapat 1 item 

pernyataan yang tidak valid sehingga menjadi 19 item saja yang 

dipakai. Item yang tidak valid dinyatakan gugur sehingga tidak 

dipakai. Berikut perhitungan instrumen angket Motivasi Belajar 

PAI menggunakan teknik perhitungan Uji validitas Pearson 

Product Moment di SPSS.16 : 

 

Tabel 2: Uji Kualitas Item Skala Motivasi Belajar PAI 

No. Item r hitung r tabel V/T Keterangan 

1 0,153 0,220 T tidak diambil 

2 0,360 0,220 V diambil 

3 0,550 0,220 V diambil 

4 0,451 0,220 V diambil 

5 0,609 0,220 V diambil 

6 0,404 0,220 V diambil 

7 0,351 0,220 V diambil 

8 0,551 0,220 V diambil 

9 0,616 0,220 V diambil 

10 0,626 0,220 V diambil 

11 0,403 0,220 V diambil 

12 0,385 0,220 V diambil 

13 0,416 0,220 V diambil 

14 0,321 0,220 V diambil 

15 0,310 0,220 V diambil 

16 0,505 0,220 V diambil 

                                                             
84 Suharsimi Arikunto, PROSEDUR PENELITIAN…, Hlm. 212 

https://www.zotero.org/google-docs/?rjmMr5
https://www.zotero.org/google-docs/?rjmMr5
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17 0,505 0,220 V diambil 

18 0,496 0,220 V diambil 

19 0,524 0,220 V diambil 

20 0,341 0,220 V diambil 

*V = Valid/ T = Tidak Valid 

 

b. Uji Validitas Item Skala Konsep Diri Peserta Didik Program 

Takhassus 

Pada mulanya terdapat 23 item pertanyaan namun terdapat 1 

yang tidak valid sehingga menjadi 22 item saja yang dipakai. 

Item yang tidak valid dinyatakan gugur sehingga tidak dipakai. 

Berikut perhitungan instrumen angket Konsep Diri Peserta Didik 

Program Takhassus menggunakan teknik perhitungan Uji  

validitas Pearson Product Moment di SPSS.16 : 

Tabel 3: Uji Kualitas Item Skala Konsep Diri Peserta 

Didik Program Takhassus 

No. Item r hitung r tabel V/T Keterangan 

1 0,626 0,220 V diambil 

2 0,529 0,220 V diambil 

3 0,546 0,220 V diambil 

4 0,241 0,220 V diambil 

5 0,701 0,220 V diambil 

6 0,325 0,220 V diambil 

7 0,641 0,220 V diambil 

8 0,549 0,220 V diambil 

9 0,465 0,220 V diambil 

10 0,366 0,220 V diambil 

11 0,356 0,220 V diambil 

12 0,460 0,220 V diambil 

13 0,639 0,220 V diambil 

14 0,349 0,220 V diambil 

15 0,465 0,220 V diambil 
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16 0,403 0,220 V diambil 

17 0,062 0,220 T tidak diambil 

18 0,388 0,220 V diambil 

19 0,403 0,220 V diambil 

20 0,294 0,220 V diambil 

21 0,575 0,220 V diambil 

22 0,527 0,220 V diambil 

23 0,327 0,220 V diambil 

*V = Valid/ T = Tidak Valid 

 

c. Uji Reliabilitas Motivasi Belajar PAI 

Uji reliabilitas Cronbach Alpha (CA) bertujuan untuk 

melihat apakah kuesioner konsisten ketika dijalankan berulang 

kali pada objek yang sama dan mengembalikan hasil data yang 

sama. Pengambilan keputusan menurut Wiratna, dikatakan 

reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,600. Berikut 

kategorisasi penilaian Cronbach Alpha menurut Wiratna85: 

 

Tabel 4: kategorisasi penilaian Cronbach Alpha 

 

 

Pemilihan uji menggunakan Cronbach Alpha karena dalam 

penilaian hasil angket yang digunakan memiliki empat skor 

yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan 

Sangat Tidak Setuju (STS) oleh karena itu, uji reliabilitas dapat 

dilakukan menggunakan teknik satu kali tembak yang artinya 

                                                             
85 Wiratna Sujarweni, V, Metodologi penelitian…, Hlm. 52 

Nilai Cronbach Alpha kategori 

𝛼 < 0,6 Kurang reliabel 

0,6 <  𝛼 < 0,8 Cukup reliabel 

𝛼 > 0,8  Sangat reliabel 

https://www.zotero.org/google-docs/?9r8RZY
https://www.zotero.org/google-docs/?9r8RZY
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cukup diberikan satu kali saja kemudian hasilnya dianalisis 

menggunakan rumus Alpha86. 

Perhitungan ini menggunakan bantuan SPSS.16. Dalam 

perhitungannya nilai Reliabilitas instrumen angket Motivasi 

Belajar PAI menggunakan Cronbach Alpha dan diperoleh hasil 

sebesar 0,782 yang artinya diatas 0,600 dan masuk dalam 

kategori Cukup Reliabel. Hal ini dibuktikan pada gambar 

sebagai berikut: 

Tabel 5: Reliabilitas Instrumen Motivasi Belajar 

 

Berdasarkan hasil uji Reliabilitas diatas, hal ini berarti data 

yang diperoleh melalui instrumen angket Motivasi Belajar PAI 

dapat dipercaya atau terbukti Reliabel sehingga instrumen 

tersebut secara konsisten cukup dapat digunakan berulang-

ulang dalam mengukur objek yang sama dan dengan hasil yang 

sama dan mampu digunakan untuk melakukan pengambilan 

data penelitian 87.  

d. Uji Reliabilitas Konsep Diri Peserta Didik Program Takhassus 

Uji reliabilitas Cronbach Alpha (CA) bertujuan untuk 

melihat apakah kuesioner konsisten ketika dijalankan berulang 

kali pada objek yang sama dan mengembalikan hasil data yang 

sama. Pengambilan keputusan nilai Cronbach Alpha menurut 

Wiratna, dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,600. 

Berikut kategorisasi penilaian Cronbach Alpha menurut 

Wiratna88: 

                                                             
86 Suharsimi Arikunto, PROSEDUR PENELITIAN..., Hlm. 217 
87 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan…, Hlm. 200 
88 Wiratna Sujarweni, V, Metodologi penelitian..., Hlm. 52 

Realiability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.782 19 

https://www.zotero.org/google-docs/?82Gk6u
https://www.zotero.org/google-docs/?82Gk6u
https://www.zotero.org/google-docs/?ov0DbS
https://www.zotero.org/google-docs/?ov0DbS
https://www.zotero.org/google-docs/?5Sxrw8
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Tabel 6: Kategorisasi Penilaian Cronbach Alpha 

 

Pemilihan uji menggunakan Cronbach Alpha karena dalam 

penilaian hasil angket yang digunakan memiliki empat skor 

yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan 

Sangat Tidak Setuju (STS) oleh karena itu dalm penelitian yang 

dilakukan ini, uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik one-shot yaitu diberikan satu kali tembak 

kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakan rumus 

alpha89. Perhitungan ini menggunakan bantuan SPSS.16. Dalam 

perhitungannya nilai Reliabilitas instrumen angket Konsep Diri 

Peserta Didik Program Takhassus menggunakan Cronbach 

Alpha dan diperoleh hasil sebesar 0,830 yang artinya diatas 

0,600 dan masuk dalam kategori Sangat Reliabel. Hal ini 

dibuktikan pada gambar satu dibawah ini: 

Tabel 7: Reliabilitas Instrumen Konsep Diri Peserta 

Didik Program Takhassus 

Realiability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.830 22 

 

                                                             
89 Suharsimi Arikunto, PROSEDUR PENELITIAN…, Hlm. 217 

Nilai Cronbach Alpha kategori 

𝛼 < 0,6 Kurang Reliabel 

0,6 <  𝛼 < 0,8 Cukup Reliabel 

𝛼 > 0,8  Sangat Reliabel 

https://www.zotero.org/google-docs/?rMIO1s
https://www.zotero.org/google-docs/?rMIO1s
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Berdasarkan hasil uji Reliabilitas diatas, hal ini berarti data 

yang diperoleh melalui instrumen angket Konsep Diri Peserta Didik 

Program Takhassus sangat kuat dan dapat dipercaya atau terbukti 

Reliabel sehingga instrumen tersebut secara konsisten sangat dapat 

digunakan berulang-ulang dalam mengukur objek yang sama dan 

dengan hasil yang sama dan mampu digunakan untuk melakukan 

pengambilan data penelitian 90.  

Langkah-langkah yang ditempuh guna mendapatkan hasil 

Cronbach Alpha angket Konsep Diri Peserta Didik Program 

Takhassus yaitu sebagai berikut:  

1) Siapkan tabulasi data hasil angket, kemudian copy nilai tabulasi 

beserta totalnya (untuk no.item dan nomor responden tidak 

diikutkan) lalu paste ke Data View di SPSS.  

2) Ganti “VAR001” Menjadi “X1” dst. Dibagian Variable View. 

Lalu klik “Analyze” pilih “Scale” kemudian klik “Reliability 

Analysis”. 

3) Copy-paste bagian item saja (untuk total tidak usah) dengan 

memindahkan ke sebelah kanan. Lalu klik “Statistics” dibagian 

kanan atas, kemudian checklist bagian “Scale if item deleted” 

lalu klik “Continue”. 

7. Teknik Analisis Data 

1. Statistik deskriptif 

 Digunakan untuk mendeskripsikan data variabilitas masing-

masing secara lengkap sebagai berikut:  

(1) Menentukan Rentang Data/ Range 

(2) Minimum dan maximum 

(3) Menentukan rata-rata/ mean 

(4) Menentukan modus 

(5) Menghitung Standar Deviation/ simpangan baku 

                                                             
90 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan…, Hlm. 200  

https://www.zotero.org/google-docs/?ov0DbS
https://www.zotero.org/google-docs/?ov0DbS
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(6) Menghitung Variance 

(7) Kategorisasi variabel bebas dan variabel terikat 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Chi-Square untuk menguji korelasi pengaruh antar 

variabel yang digunakan yaitu berupa variabel Konsep Diri 

Peserta Didik Program Takhassus dan variabel Motivasi 

Belajar PAI dengan membandingkan frekuensi observasi 

dengan frekuensi yang diharapkan melihat dari harga Kai 

Kuadrat dengan harga kritik Kai Kuadrat dalam tabel apakah 

data yang ditemukan termasuk dalam korelasi yang 

signifikan atau tidak91. Pengujian ini menggunakan bantuan 

SPSS.16 dengan dasar pengambilan keputusan, mengacu 

pada dua hal yakni membandingkan nilai signifikansi 

dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi 

(Asymp. Sig.) < 0,05 maka variabel X memiliki pengaruh 

terhadap variabel Y yang signifikan sehingga artinya 𝐻0 

ditolak. Begitupun sebaliknya jika nilai Asymp. Sig. > 0,05 

artinya 𝐻0 diterima. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk mempermudah dalam 

memahami skripsi. Penulis telah membaginya menjadi tiga bagian: awal, 

tengah dan akhir. 

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman surat pernyataan, 

halaman surat persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman persembahan, halaman abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

Bagian inti ini terdiri dari Bab I dengan latar belakang mengapa 

masalah ini dibahas, kemudian masalah dirumuskan dalam rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, adanya landasan 

                                                             
91 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif…, Hlm. 143 

https://www.zotero.org/google-docs/?mh8V3h
https://www.zotero.org/google-docs/?mh8V3h
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teori, penjelasan kerangka berpikir, hipotesis penelitian, metode penelitian 

dan sistem pembahasan. Selain itu, Bab II berisi uraian tentang gambaran 

umum SMAIT Abu Bakar Yogyakarta, meliputi letaka geografis, sejarah 

keberadaan, visi misi, struktur organisasi sekolah, program takhassus, 

kondisi guru, karyawan, dan kondisi siswa. Bab III memaparkan hasil 

penelitian yang dilakukan Yaitu Pengaruh Konsep Diri Peserta Didik 

Program Takhassus di SMAIT Abu Bakar Terhadap Motivasi Belajar PAI. 

Kemudian pada Bab IV yang terakhir ialah penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran 

Bagian terakhir skripsi berisi daftar pustaka yang peneliti gunakan 

sebagai referensi dan lampiran hasil penelitian. 
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat Konsep Diri Peserta Didik Program Takhassus SMAIT Abu 

Bakar Yogyakarta, terbesar pada kategori SEDANG sebanyak 87,5% 

atau 70 siswa. Kemudian sisanya berada pada ketegori RENDAH 

sebanyak 7,5 % atau 6 siswa, dan pada kategori TINGGI sebanyak 5% 

atau sejumlah 4 siswa. 

2. Tingkat Motivasi Belajar PAI terbesar pada kategori SEDANG 

sebanyak 88,8% atau 71 siswa, dan pada kategori TINGGI sebanyak 

10% atau 8 siswa sedangkan pada kategori RENDAH sebanyak 1,2 % 

atau 1 siswa.  

3. Ada perbedaan motivasi belajar PAI yang signifikan ditinjau dari 

konsep diri peserta didik program takhassus. (𝑥2=50.431, df=4 dan 

Asymp. Sig. sebesar .000 karena hasil Asymp. Sig. kurang dari 0,05, 

n=80). Dengan demikian dari analisis perhitungan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis Alternatif (H𝑎) DITERIMA sedangkan 

Hipotesis Nihil (H0) ditolak.  

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tingkat Konsep Diri Peserta Didik Program 

Takhassus dan pengaruhnya terhadap Motivasi Belajar PAI terdapat saran-

saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Kepada ustadzah asrama, kegiatan yang ada pada program takhassus 

seperti tahfidz 30 juz, mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur’an, dan kegiatan 

keagamaan lainnya guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. tentu 

secara tidak langsung hal ini dapat membentuk peserta didik program 

takhassus akan konsep dirinya yang dekat dengan Al-Qur’an. Namun, 

melihat dari hasil penelitian akan lebih baik jika peserta didik 
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memperoleh wawasan lebih dengan diimbangi dalam memberikan 

kegiatan lebih mengenai pengembangan kepribadian atau lebih sering 

dikenal dengan nama pengembangan konsep diri peserta didik. 

Sehingga gabungan antara kegiatan di program takhassus dengan 

pelatihan pengembangan kepribadian nantinya dapat membentuk 

konsep diri yang berkualitas tinggi. Pola pikir peserta didik yang 

memiliki kualitas konsep diri tinggi melihat dirinya sebagai pribadi yang 

memiliki sikap dan keyakinan yang positif dalam kemampuannya 

meraih tujuan hidup.  

2. Kepada guru mata pelajaran PAI, berdasarkan kajian teori diatas guru 

merupakan faktor pendukung munculnya motivasi belajar peserta didik 

melalui kemampuan guru dalam mengajar, personalitas guru tersebut, 

hingga metode dan strategi dalam penyampaian materi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian, hanya 1 siswa yang berada pada kategori 

rendah dan paling banyak berada di kategori sedang sehingga 

diharapkan guru mata pelajaran PAI dapat lebih membantu dalam 

peningkatan motivasi peserta didik program takhassus dalam belajar 

PAI melalui berbagai pendekatan agar mampu menjadikan motivasi 

belajar PAI peserta didik lebih baik di kemudian hari.  

3. Kepada peserta didik program takhassus, dengan belajar di Program 

Takhassus SMAIT Abu Bakar terdapat point plus yang sudah diterima 

dalam diri adik-adik yaitu selalu dekat dengan Al-Qur’an yang mana Al-

Qur’an merupakan pedoman tujuan hidup bagi umat muslim. Oleh 

karena itu, untuk menambah kualitas konsep diri maka perbanyaklah 

mencari referensi untuk membuka cakrawala mengenai bagaimana 

memiliki konsep diri yang kuat agar dapat memunculkan keyakinan 

akan kemampuan meraih cita-cita dan salah satu cara dalam meraih cita-

cita di jenjang sekolah ialah dengan belajar dengan tekun. Pemahaman 

belajar tentunya didukung oleh motivasi belajar agar dalam prosesnya 

peserta didik memiliki motivasi yang tinggi. Dengan memiliki konsep 

diri yang tinggi, keyakinan akan kemampuannya pun menjadi tinggi 
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sehingga dapat berpengaruh kepada motivasinya terutama dalam hal 

belajar PAI.  

4. Kepada peneliti selanjutnya yang mengkaji fokus permasalahan konsep 

diri yang keterikatannya dengan motivasi belajar hendaknya dapat 

meneliti objek konsep diri dan objek motivasi belajar dibidang yang lain 

untuk dapat dikaji sebagai sarana tambahan ilmu pengetahuan. 
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