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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang universal yang mengajarkan kepada

umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi, yang

secara holistik bertujuan untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, dan

keberuntungan bagi umatnya. Formulasi dan sistem perundangan yang

dibentuk didalam agama Islam yang moderen ini, diciptakan semaksimal

mungkin, sehingga memiliki singnifikansi yang luar biasa bagi pelestarian dan

perwujudan peradaban pada segenap era kehidupan manusia.1

Salah satu di antara ajaran Islam adalah mewajibkan kepada umat

Islam untuk melaksanakan pendidikan, karena menurut ajaran Islam

pendidikan juga merupakan kebutuhan hidup manusia yang mutlak yang harus

dipenuhi, demi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan

akhirat. Dengan pendidikan itu pula manusia akan mendapatkan berbagai

macam ilmu pengetahuan untuk bekal kehidupanya.2

Terdapat banyak  ayat al-Qur’an dan Hadis yang menguraikan tentang

kewajiban dan keutamaan bagi setiap muslim agar memperoleh ilmu

pengetahuan diantaranya adalah:

1 Khairunas Rajab, Psikologi Agama, (Pekanbaru: Pustaka Prisma, 2010), h. 54
2 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 98
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Surat Al-Alaq ayat 1-5:












Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia
Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan
Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia)
dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang
tidak diketahuinya.”(Al-Alaq[96]:1-5)3

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mendorong umatnya agar

menjadi umat yang pandai, dimulai dengan belajar secara baca tulis dan

diteruskan dengan belajar berbagai macam ilmu pengetahuan.

Surat Al-Jum’at ayat 2:













Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang
Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada
mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan
Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-
benar dalam kesesatan yang nyata.”(QS. Al-Jum’at[62]:2)4

Surat Al-Mujadalah ayat 11

3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata, (Jakarta: CV. Insan Kamil,
2011), h. 597

4Ibid, h. 553
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Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Al-

Mujaadilah[58]:11)5

Hadist Nabi:

اُْطلُبـُْوااْلِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد ِاَىل اِلَلْحِد ( روه ابن عبدالرب )
Artinya: “Tuntulah Ilmu mulai dari ayunan sampasi ke liang lahat (H.R.Abdil

Bar).6

طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌةَعَل ُكلِّ ُمْسِلٍم ( ابن ما جه )
Artinya: “Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim.” (HR. Ibnu Majah).7

ِعْلًماَسهََّل اهللاُ َلُه طَرِيـًْقا ِإَىل اْجلَنَِّة ( رواه أبوداود ولّرتمذي)َمْن َسَلَك طَرِيـًْقا يـَْبَتِغي ِفْيهِ 
Artinya: “Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah

akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”(HR. abu Daud

dan Tirmidzi).8

Pendidikan agama Islam adalah rangkaian proses yang sistematis,

terencana dan komperhensif dalam upaya mentrasfer nilai-nilai kapada anak

5Ibid, h. 543
6 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 99
7 Muhammad Faiz Almat, 1100 Hadits Terpilih : Sinar Ajaran Muhammad, (Jakarta:

Gema Insani, 1991), h. 206
8 Imam Nawawi, Shahih Riyadhush-Shalihin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 321
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didik, mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik, sehingga anak

didik mampu melaksanakan tugasnya dimuka bumi dengan sebaik-baiknya,

sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah dengan didasarkan dengan ajaran agama (Al-

Qur’an dan Hadis) pada semua dimensi kehidupanya.9

Tujuan pendidikan agama Islam adalah meningkatkan keimanan,

pemahamam, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada

Allah SWT serta berahlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.10

Untuk mencapai keberhasilan proses belajar mengajar sangat

dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya, yaitu motivasi belajar. Motivasi

merupakan keadaan internal organisme yang mendorong seseorang untuk

berbuat sesuatu. Motivasi dapat dibedakan kedalam motivasi intrinksik dan

ekstrinsik. Motiasi intrinsik meruapakan keadaan yan berasal dari dalam diri

siswa sendiri yang dapat mendorongnya untuk belajar, misalnya perasaan

menyenangi materi dan kebutuhanya terhadap materi tersebut, apakah untuk

kehidupanya masa depan siswa yang bersangkutan atau untuk yang lain.

Motivasi ekstrinsik merupakan keadaan yang datang dari luar individu siswa

yang juga mendorongnya untuk melakukan belajar. Pujian dan hadiah,

peraturan atau tata tertib sekolah, keteladanan orang tua, guru merupakan

9Samsul Nizar, Hakikat Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam, (Pekanbaru: Suska
Press, 2009),  h. 47.

10Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam  Mulia, Cet-ke 6,
2010).  h. 22.
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contoh-contoh kongkret motivasi ekstrinsik yang dapat mendorong siswa

untuk belajar.11

Belajar perlu didukung oleh motivasi yang kuat dan konstan, seseorang

yang belajar dengan motivasi yang kuat akan melaksanakan semua kegiatan

belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Sebaliknya motivasi

yang lemah serta tidak konstan akan menyebabkan kurangnya usaha belajar,

yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Begitu  pula

motivasi yang tinggi dari seseorang siswa dalam mengikuti pembelajaran

dalam bidang studi pendidikan agama Islam akan memungkinkan tercapainya

tujuan pendidikan yang diharapkan.

Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang

menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang prilakunya, isi pikiran

dan perasaanya, serta bagaimana perilakunya tersebut, berpengaruh terhadap

orang lain. 12 Konsep diri bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir,

melainkan faktor yang dipelajari dan terbentuk melalui pengalaman individu

dalam berhubungan orang lain. Konsep diri seseorang individu bukanlah

terbentuk secara tiba-tiba, akan tetapi terbentuk berdasarkan atas pengalaman

individu pada lingkunganya.

Konsep diri juga sebagai persepsi keseluruhan yang dimiliki seseorang

mengenai dirinya, konsep ini merupakan suatu kepercayaan mengenai keadaan

dirinya yang relatif sulit diubah, konsep diri tumbuh dari interaksi seseorang

dengan orang lain yang berpengaruh dalam kehidupanya, biasanya orang tua,

11Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 133

12Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-4, 2009), h. 129-130
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guru dan teman-teman. Oleh karena itu persepsi adalah bagian dari konsep

diri.

Al-Qur’an telah mendorong kepada manusia untuk memperhatikan

dirinya sendiri, keistimewaan dari makhluk lain dan proses penciptaan dirinya.

Mempunyai keyakinan manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi

(berpandangan positif terhadap diri sendiri). Untuk itulah seorang muslim

tidak boleh bersikap lemah. Sebagaimana firman Allah Surat Adz-Zariyat

[51]20-21 dapat dijadikan renungan tentang siapa diri manusia:







Artinya: “Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi

orang-orang yang yakin.Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka

apakah kamu tidak memperhatikan?”.13

Surat Al-Imran[3] ayat139,:





Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.(Surat Al-

Imran[3] ayat139).14

13Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid- 4 (Jakarta: Gema
Insani Press, 2000), h.469

14Kementerian Agama RI, Op. Cit, h. 67
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Konsep diri mempunyai hubungan dengan motivasi beajar ,serta

berperanan penting dalam menentukan perilaku siswa, bagaimana siswa

memandang dirinya akan tampak atau tercermin dari seluruh perilakunya.

Dengan kata lain, perilaku siswa akan sesuai dengan caranya memahami atau

memandang dirinya sendiri. Misalnya seseorang siswa memandang dirinya

sebagai orang yang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk belajar, maka

selalu prilakunya akan menunjukkan ketidak kemampuanya itu. Karena setiap

orang bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya.15Membangun konsep diri

membantu merencanakan kesuksesan kedepan.

Sejalan dengan ituBurns, mengatakan bahwa yang memegang peranan

di dalam integrasi kepribadian, di dalam memotivasi tingkah laku dan di

dalam mencapai kesehatan mental semua ini berasal dari konsep diri.16Dengan

nada yang sama Syamsul Bachri Thalib, mengatakan bahwa rendahnya konsep

diri menjadi prediktor problem perilaku yang berkaitan dengan motivasi

belajar yang rendah.17

Dari penjelasan di atas dapat dipahami  bahwasanya konsep diri

sebagai seperangkat sikap yang bersifat dinamis dan mempunyai hubungan

dengan motivasi dalam diri seseorang. Motivasi yang dimaksud dalam

peneliti, yang jelas kaitannya dengan prestasi akademis adalah motivasi

belajar.

15Jalaluddin Rahmad, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),  h.
104

16 Burns, Konsep Diri: Teori, Pengukuran, Perkembangan, dan prilaku,( Jakarta: Arcan,
1993), h. 2

17 Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif,
(Jakarta: Kencana 2010), h. 125
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tambang adalah satu-satunya

Sekolah Menengah yang ada di desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar,

keinginan untuk mendirikan sekolah ini agar memberikan pelayanan

pendidikan kepada anak-anak bangsa, terutama bagi anak-anak yang berada di

lingkungan desa kuapan Kec. Tambang. Kab. Kampar, agar dapat

melaksanakan pendidikan. Sekolah ini letaknya strategis mudah dijangkau

oleh semua siswa yaitu didesa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar.Sekolah yang yang telah di akui pemerintah ini mengharapkan

siswanyaberprestasi baik dibidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler serta

mempunyai kepribadian, konsep diri yang positif dan berakhlak mulia.Maka

dalam mewujudkan harapan berdasarkan visi, misi dan tujuan sekolah, sekolah

melakukan berbagai kegiatan aktivitas kerohanian seperti, Mukhadarah,

yasinan, siraman rohani, serta pelayanan bimbingan konseling.

Berdasarkan studi pendahuluan penulis  lakukan di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 5 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar itu

konsep dirinya belum bagus, tapi siswa memiliki motivasi yang tinggi, hal ini

terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut :

1. Sebagian siswa bersikap pesimis dan kurang percaya diri

2. Sebagian siswa membuat kegaduhan ketika belajar.

3. Sebagian siswa tak mau berteman ketika bermain di sekolah.

4. Sebagian siswa mengejek kawannya yang bermain bersama.

5. Sebagian siswa tidak mematuhi  teguran guru.

6. Sebagian siswa  tidak berpakain rapi di sekolah.



9

7. Sebagian siswa membolos ketika jam pelajaran sekolah.

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, maka penulis

tertarik untuk meneliti tentang: “Hubungan Antara Konsep Diri Dengan

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

di SMP Negeri 5 Tambang Kec.Tambang Kab.Kampar”.

B. Penegasan Istilah.

Untuk menghindari kesalapahaman dalam memahami judul di atas

maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Hubungan, hubungan dalam ilmu statistik berarti hubungan antara dua

variabel atau lebih.18 Hubungan yang penulis maksud adalah hubungan

antara konsep diri dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Tambang Kec. Tambang Kab.

Kampar

2. Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang

menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang prilakunya, isi

pikiran dan perasaan, serta bagaimana prilakunya tersebut berpengaruh

terhadap orang lain.19

3. Motivasi beajar adalah dorongan intrnal dan eksternal pada siswa-siswa

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku.20 Jadi

dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Tambang Kec. Tambang Kab.

Kampar

18Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yongakarta: LSFK2P, 2006), h. 68
19 Djaali, Op-Cit, h. 129-130
20Hamzah B. Uno, Tiori Motivasi dan Pengukuranya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 23
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4. Pendidikan agama Islam  adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran

agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik

agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami,

menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah

diyakini secera menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu

sebagai suatu pandangan hidup demi keselamatan dan kesejahteraan

hidup di dunia maupun di akhirat kelak.21 Jadi mata pelajaran pendidikan

agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang mempelajari

ajaran Islam dalam aspek hukum, baik menyangkut ibadah maupun

mu’amalah sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas penulis dapat  mengidentifikasi masalahnya

adalah sebagai berikut:

a. Konsep diri siswa SMP Negeri 5 Tambang Kec. Tambang Kab.

Kampar.

b. Faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa SMP Negeri 5 Tambang

Kec. Tambang

c. Usaha yang dilakukan guru dalam mengembangkan konsep diri yang

positif pada siswa.

d. Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di

SMP Negeri 5 Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar.

21 Zakiah Deradjat, Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.
86
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e. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Tambang Kec. Tambang

Kab. Kampar.

f. Usaha yang dulakukan guru pendidikan agama Islam dalam

meningkatkan motivasi belajar sisiwa SMP Negeri 5 Tambang Kec.

Tambang Kab. Kampar.

2. Batasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini,

maka dalam hal ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

Hubungan antara konsep diri dengan motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Tambang

Kec.Tambang Kab.Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah di atas maka dalam penelitian

ini dirumuskan permasalahan tersebut yaitu: apakah ada hubungan yang

signifikan antara konsep diri dengan motivsi belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Tambang

Kec.Tambang Kab.Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara konsep diri dengan
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motivsi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP

Negeri 5 Tambang Kec.Tambang Kab.Kampar

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:.

a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap masalah yang

penulis teliti. Serta sebagai sumbangan pikiran penulis dalam

pendidikan agama Islam di UIN Suska Riau.

b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi para guru dan siswa di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Tambang Kec. Tambang Kab.

Kampar demi tercapainya prestasi belajar yang optimal

c. Untuk memenuhi sebahagian dari persyaratan dalam rangka

pencapain gelar sarjana (S.Pd.I) pada Fakultas Tarbiyah dan

Keguruaan.
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