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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Konsep Diri

a. Pengertian Konsep Diri

Konsep diri adalah persepsi keseluruhan yang dimiliki seseorang

mengenai dirinya.22 Menurut Djaali, 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.23

Menurut Seifert dan Hoffnung, konsep diri suatu pemahaman

mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. Sementara itu Atwater

menyebutkan bahwa konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri,

yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan,

dan nilai-nilai yang berhungan dirinya.24

Menurut Alex Sobur, Konsep diri adalah semua persepsi

seseorang terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial,

dan aspek psikologis, yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi

dengan orang lain.25

22 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010),  h. 182

23 Djaali, Op-Cit, h. 129-130
24 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180
25 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2003), h. 507
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Elizabeth B. Hurlock mengatakan, konsep diri merupakan

gabungan dari keyakinan yang dimiliki orang tentang diri mereka

sendiri karekteristik fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi dan

prestasi. Semua konsep diri mencakupcitra fisik dan psikologis diri.26

Dari berbagai pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa

konsep diri merupakan pandangan menyeluruh tentang diri sendiri

berupa perasaan, sikap dan keyakinaan seseorang tentang dirinya yang

meliputi aspek fisik, emosianal, sosial, dan intelektual dirinya.

b. Peranan Konsep Diri

Konsep diri merupakan salah satu faktor penting yang

mempengaruhi tingkah laku.27 Karena setiap orang bertingkah laku

sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya.28Bagaimana

seseorang memandang dirinya akan tercermin dari keseluruhan

tingkah lakunya. Artinya, prilaku individu akan selaras dengan cara

individu memandang dirinya sendiri. Apabila individu memandang

dirinya sebagai orang yang tidak mempunyai cukup kemampuan

untuk melakukan sesuatu tugas, maka seluruh perilakunya akan

menunjukkan ketidak mampuanya tersebut.

Menurut Felker, terdapat tiga peranan penting konsep diri dalam

menentukan perilaku seseorang yaitu:

26 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 1978), h. 58
27 Waty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 185
28 Jalaluddin Rahmat, Op. Cit, h. 104



15

1) Self-concept as manittainer of consistency.

Konsep diri memainkan peranan dalam mempertahankan

keselarasan batin seseorang. Bila individu memiliki ide, perasaan,

persepsi, atau pikiran yang tidak seimbang atau saling

bertentangan, maka akan terjadi situasi psikologis yang tidak

menyenagkan. Untuk menghilangkan ketidakselarasan tersebut,

individu akan mengubah perilaku atau memilih suatu sistem untuk

mempertahankan kesesuian antara individu dengan lingkunganya.

2) Self-concep as an interperation of experience.

Konsep diri menentukan bagaimana individu memberikan

penafsiran atas pengalamannya. Sebuah kejadian akan ditafsirkan

secara berbeda antara individu satu yang satu dengan individu yang

lainya, karena masing-masing individu mempunyai sikap dan

padangan yang berbeda-beda terhadap diri mereka. Tafsiran yang

negatif terhadap pengalaman hidup disebabkan oleh pandangan dan

sikap negatif terhadap dirinya sendiri, dan begitu pula sebaliknya.

3) Self-concept as set of expectations.

Konsep diri berperan sebagai penentu pengharapan individu. Ini

merupakan inti konsep diri. Siswa yang cemas dalam menghadapi

ujian akhir dengan mengatakan tidak kemampuanya dalam

menghadapi ujian karena menganggap dirinya bodoh, maka

sesungguhnya sudah mencerminkan harapan apa yang akan terjadi

dengan hasil ujianya. Ungkapan tersebut menunjukkan keyakinan
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bahwa ia tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh nilai

yang yang baik.29

c. Jenis-jenis Konsep Diri

Maxim dan Eramsyah membagi konsep diri atas empat jenis:

1) Konsep diri fisik, pandangan seseorang terhadap dirinya
terhadap fisik dan kondisi fisik tertentu seperti bentuk tubuh

2) Konsep diri emosional, menyangkut gambaran seseorang
tentang keadaan emosinya, perasaan dalam menghadapi
kegembiraan, kesedihan, rasa lupa, rasa senang dan rasa
sedih.

3) Konsep diri sosial, yang menyangkut gambaran atau
perasaan orang tentang kualitas hubungan sosialnya dengan
orang lain, pandanganya terhadap orang lain dan pandangan
orang lain terhadap dirinya menurut dirinya sendiri.

4) Konsep diri intelektual, pendapat seseorang terhadap kondisi
intelektualnya dalam memecahkan masalah maupun prestasi
akademis.30

Coopersmith, mengemukakan bahwa tingkat konsep diri ada 3

macam, yaitu:

1) Konsep diri tinggi/positif. Konsep diri ini akan membuat anak
kreatif, mandiri, ekspresif, dan percaya diri.

2) Konsep diri menengah. Pada konsep diri ini individu
cendrung bergantung pada kelompoknya dan orang lain.

3) Konsep diri negatif. Yaitu bagaimana cara orang memandang
terhadap dirinya yang merasa lemah, tidak berdaya, tidak
dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak
menarik, bahkan kadang merasa tidak disukai oleh orang lain
dan kehilangan daya tarik terhadap hidup.31

29 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2011), h. 169-170

30 Lamsaidah Pohan, Konsep Diri Siswa yang Mengikuti Pelayanan Bimbingan Konseling
di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Pekanbaru. Skripsi. (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Suska Riau, 2011), h. 15

31 Rifa Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), h.
71
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Jalaluddin Rakhmat, mengatakan orang yang memiliki konsep

diri positif ditandai dengan lima hal:

1) Ia yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah.
2) Ia merasa setara dengan orang lain.
3) Ia menerima pujian tanpa rasa malu.
4) Ia menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai

perasaan dan keinginan serta perilaku yang tidak seharusnya
disetujui oleh masyarakat.

5) Ia mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup
mengungkapkan aspek-aspek kepribadian tidak disenangi
dan berusaha mengubahnya.32

Sedangakan orang yang memiliki konsep diri negatif menurut

Brooks dan Emmert,33 menunjukkan karekteristik sebagai berikut:

1) Peka terhadap kritik. Kurangnya kemampuan untuk menerima

kritik dari orang lain sebagai proses refleksi diri.

2) Bersikap responsif terhadap pujian. Bersikap yang berlebihan

terhadap tindakan yang telah dilakukan, sehingga merasa segala

tindakannya perlu mendapat penghargaan.

3) Cenderung merasa tidak disukai orang lain. Perasaan subyektif

bahwa setiap orang lain disekitarnya memandang dirinya dengan

negatif.

4) Mempunyai sikap hiperkritik. Suka melakukan kritik negatif

secara berlebihan terhadap orang lain.

5) Mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan

sosialnya. Merasa kurang mampu dalam berinteraksi dengan

orang-orang lain.

32 Jalaluddin Rakhmat, Op. Cit, h. 105
33Ibid, h. 105
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d. Pembentukan Konsep Diri dan Faktor-faktor yang

Mempengaruhi.

Konsep diribukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, dalam arti

pada awal manusia dilahirkan belum memiliki konsep diri, belum

memiliki pengetahuan tentang diri sendiri, tidak memiliki harapan

terhadap diri sendiri dan tidak memiliki penilaian pada diri sendiri.

Konsep diri mempunyai sifat yang dinamis, yang terbentuk berasal

dari lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua, serta melalui

proses belajar sejak masa pertumbuhan manusia dari kecil hingga

dewasa.34Pola asuh orang tua memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap pembentukan konsep diri seseorang, sebab pertama kali anak

berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarga, sikap dan respon

orang tua serta lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak

untuk menilai siapa dirinya. Anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan

dalam pola asuh yang keliru atau negatif  cendrung mempunyai konsep

diri yang negatif, dan begitu pula sebaliknya.35 Konsep diri mula-mula

terbentuk dari perasaan apakah ia diterima dan diinginkan kehadiranya

oleh keluarganya. Melalui perlakuan yang berulang-ulang dan setelah

menghadapi sikap-sikap tertentu  dari keluarga (ayah, ibu kakak dan

adik ataupun orang lain di ligkup kehidupan) akan berkembanglah

konsep diri seseorang.36

34Rifa Hidayah, Op. Cit, h. 72-73
35 Desmita, Op. Cit, h. 172
36 Djaali, Op. Cit, h. 130
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Menurut Loevinger, bahwa konsep diri dipengaruhi oleh

beberapa aspek diantaranya: (a) usia, (b) inteligensi, (c) pendidikan,

dan (d) status sosial  ekonomi. Begitu juga Paul, mengatakan ada

beberapa hal yang mempengaruhi konsep diri yaitu: (a) Orang tua, (b)

saudara sekandung, (c) sekolah, (d) teman sebaya, (e) masyarakat, dan

(f) pengalaman.

Bedasarkan perkembanganya konsep diri menurut Hurlock, ada

dua, yaitu konsep diri primer dan sekunder. Konsep diri primer yang

terbentuk berdasarkan pengalaman anak di rumah seperti anggota

keluarga. Sedangkan konsep diri sekunder adalah konsep diri yang

terbentuk oleh lingkungan luar rumah, seperti teman sebaya atau teman

bermain.37 Konsep diri sekuder banyak ditentukan pila oleh konsep diri

primer, jadi apabila konsep diri primer yang dimiliki seseorang adalah

ia tergolong ia orang yang pendiam, penurut, tidak nakal atau tidak

suka membuat keributan, ia akan cendrung akan memiliki teman

bermain yang sesuai dengan konsep diri yang dimilikinya, dan teman-

teman baru itulah yang akan menunjang terbentuknya konsep diri

sekunder.38

37 Rifa Hidayah, Op. Cit, h. 72
38 Alex Sobur, Op. Cit. 511
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2. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Motif adalah dorongan yang datang dari dalam diri untuk

berbuat.39 Sedangkan motivasi adalah suatu proses untuk mengaitkan

motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi

kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri

individu yang mendorong tingkah-lakunya untuk berbuat sesuatu

dalam mencapai tujuan sesuatu. M. Ngalim Purwanto, mengatakan

bahwa motivasi ”pendorong” suatu usaha yang disadari untuk

mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk

bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan

tertentu.40

Dalam Islam, konsep tentang motivasi disebut juga sebagai

sebuah bentuk dorongan yang mempengaruhi manusia. Dorongan yang

dimaksud dapat berbentuk insting (sifat bawaan) yang dalam bahasa

Al-Qur’an disebut sebagai fitrah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an

yaitu:












39 Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.137
40 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2007),

h. 71
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Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama
Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah
Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui.” (QS.Ar Rum[30]: 30)41

Ayat di atas menjelaskan bahwa sejak diciptakan, manusia

memiliki sifat bawaan (potensi dasar) yang menjadi pendorong untuk

melakukan berbagai macam perbuatan. Berkaitan dengan konsep ini,

maka berarti secara disadari atau tidak, dalam melakukan setiap

aktivitasnya, manusia akan memiliki kekuatan penggerak atau disebut

juga dengan  motivasi sebagai landasan ia dalam melakukan perbuatan.

Baik itu dalam bentuk belajar, maupun perbuatan-perbuatan yang lain.

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dengan

lingkunganya.42 Belajar sebagai perubahan tingkah laku ini terjadi

setelah siswa mengikuti proses belajar mengajar yang menghasilkan

hasil belajar dalam bentuk penguasaan kemampuan atau keterampilan

tertentu.

Dengan demikian, motivasi belajar adalah suatu kondisi yang

mendorong seseorang untuk melakukan belajar guna meningkatkan

mutu belajar dengan baik.43 Belajar sangat memerlukan motivasi. Hasil

41 Kementrian Agama RI, Op. Cit, h. 407
42 Slameto, Op-Cit, h. 2
43 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 358
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belajar akan lebih optimal, kalau ada motivasi. Semakin tepat motivasi

yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi

akan menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Motivasi

dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi.

Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik.

Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun yang didasari

motivasi maka seseorang yang belajar dapat melahirkan prestasi yang

baik.44

b. Fungsi Motivasi

Berhubungan dengan hal di atas, motivasi mempunyai pungsi

antara lain:

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak
atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini
merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan
di kerjakan.

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang
hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat
memberikan arahan dan kegiatan yang harus dikerjakan
sesuai engan rumusan tujuanya.

3) Menyeleksi perbuatan, yajni menentukan perbuatan-
perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna
mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan
yang tidak bermamfaat bagi tujua tersebut. Seseorang siswa
yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus,
tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan
menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca
komik, sebab tidak serasi dengan tujuan.45

44 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012), h. 84-85

45Ibid, h. 85
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Menurut Oemar Hamalik, fungsi motivasi:

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan.
Tanpa motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan
seperti belajar

2) Motivasi berpungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan
perbuatan kecapaian tujuan yang diinginkan.

3) Motivasi berpungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai
mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan
cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.46

Sedangkan menurut Zakiah Darajat, motivasi dalam belajar

mempunyai tiga pungsi antara lain:

1) Memberi semangat dan mengaktifkan murid agar tetap
berminat dan siaga.

2) Memusatkan perhatian anak kepada tugas-tugas tertentu
yang berhubungan dengan pencapain tujuan belajar.

3) Membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek
dan hasil jangka panjang.47

c. Macam-macam Motivasi

1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukanya.

a) Motif-motif bawaan

Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi

motivasi itu ada tanpa dipelajari seperti dorongan untuk makan,

minum, bekerja, istirahat dan seksual. Motif ini disebut motif-

motif yang disyaratkan secara biologis.

b) Motif-motif yang dipelajari

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Seperti

dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan,

46 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Bumi Aksara, 2006), h. 161
47 Zakiah Darajat dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,

1995), hal. 141
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dorongan untuk mengajar sesuatu di masyarakat. Motif-motif ini

seringkali disebut dengan motif-motif yang disyaratkan secara

sosial.

2) Motivasi jasmaniah dan rohaniah

Yang termasuk motivasi jasmaniah seperti refleks, insting

otomatis, nafsu. Sedangkan rohaniah adalah kemauan.

3) Motivasi instrinsik dan ekstrinsik.

a) Motivasi intrinsik

Maksudnya motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya

tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.

b) Motivasi ekstrinsik

Maksudnya motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena

adanya perangsang dari luar.48

d. Ciri-ciri Motivasi Belajar

Motivasi yang ada pada pada setiap siswa memiliki ciri-ciri

sebagai berikut:

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus
dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum
selesai).

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak
memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik
mungkin (tidak cepat puas dengan prestasi yang
dimilikinya).

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.
4) Lebih senang bekerja mandiri

48 Sadirman, Op. Cit, h. 86-91
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5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang
bersifat makenis, berulang-ulang begitu saja, sehingga
kurang kreatif).

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin
akan sesuatu).

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.
8) Senang mencari dan memecahkan masalahsoal-soal.49

Menurut Nana Sudjana, menjelaskan indikator motivasi belajar

siswa adalah:50

1) Minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran

2) Semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya

3) Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya

4) Reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan

guru

5) Rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan.

Sedangkan menurut Hamzah B.Uno menjelaskan indikator

motivasi adalah sebagai berikut:

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil
2) Adanya dorongan dan kebutuhan belajar
3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan
4) Adanya penghargaan dalam belajar
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar
6) Adanya lingkungan yang kondusif sehingga memungkinkan

seseorang siswa dapat belajar dengan baik.51

e. Cara Meningkatkan Motivasi Belajar

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi

dalam kegiatan belajar di sekolah:

49Ibid, h. 83
50Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2009), h. 61
51 Hamzah B. Uno, Op. Cit, h. 23
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1) Memberi angka, angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai

kegiatan belajarnya.

2) Hadiah, hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi

tidaklah selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaa.

3) Saingan/kompetisi, untuk mendorong belajar siswa

4) Ego-involvement, Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar

merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan

dan bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri.

5) Memberi ulangan, para siswa akan menjadi giat belajar kalau

mengetahui akan ada ulangan.

6) Mengetahui hasil, dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi

kalau terjadi kemajuan akan mendorong siswa untuk lebih giat

belajar.

7) Hukuman, sebagai reinforment yang negatif tetapi kalau diberikan

secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi.

8) Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan untuk belajar.

9) Minat.

10)Tujuan yang diakui, rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik

oleh siswa, merupakan alat motivasi yang sangat penting dalam

menimbulkan gairah belajar.52

52Ibid, h. 92-95
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Mmenurut Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, untuk

menumbuhkan atau membangkitkan motivasi-motivasi dalam belajar

Islam, yakni di antaranya:53

1) Menerangkan keutamaan orang yang berilmu.

2) Menerangkan janji dan ancaman.

3) Menerangkan tentang kemuliaan dan keteladanan para nabi, rasul

dan orang kecintaan Allah SWT.

3. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah rangkaian proses yang
sistematis, terencana dan komperhensif dalam upaya mentrasfer
nilai-nilai kapada anak 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 kehidupan.54

Begitujuga dikatakan oleh Abdul Majid, bahwa pendidikan

agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam

rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami dan

mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran

atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.55

53 Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Psikologi Kenabian: Menghidupkan Potensi dan
Kepribadian Kenabian dalam Diri, (Yogyakarta: Beranda Publising, 2007), h. 517-529

54Samsul Nizar, Op. Cit, h. 47.
55 Abdul Majid dkk, Pendidikan Agama Islam berbasis Kompetensi, (Bandung: PT

Remaja Rosdakarya, 2004), h. 132
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Agama Islam adalah syariat Allah yang diturunkan kepada umat

manusia dimuka bumi agar mereka beribadah kepadanya. Penanaman

keyakinan terhadap Tuhan hanya bisa dilakukan melalui proses

pendidikan, baik dirumah, sekolah maupun lingkungan lainya.

Pendidikan Islam merupakan kebutuhan manusia, karena manusia

sebagai makhluk pedagogis dilahirkan dengan membawa potensi yang

dapat dididik dan mendidik sehingga mampu menjadi khalifah di

bumi, serta pendukung dan pemegang kebudayaan.56

b. Landasan Pendidikan Islam

1) Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah firman Allah berupa wahyu yang

disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bagi

seluruh umat manusia. Al-Qur’an merupakan petunjuk yang

lengkap pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek

kehidupan manusia dan bersifat universal.

2) Hadis (As-Sunnah).Secara sederhana hadis atau as-sunnah

merupakan ajaran atau cara yang pernah dicontohkan Nabi

Muhammad SAW dalam perjalanan kehidupanya dalam

melaksanakan dakwah Islam, berupa Qauliyat: yang berisikan

ucapan, pernyataan, Nabi SAW. Fi’liyat: yang berisi tindakan dan

perbuatan yang pernah dilakukan Nabi. Taqririyat: yang

merupakan persetujuan atas Nabi tindakan dan peristiwa yang

terjadi.

56Ibid, h. 130
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3) Ijtihad (Ijma’ Ulama). Secara etimologi , Ijtihad berarti usaha keras

dan bersungguh-sungguh (gigih) yang dilakukan oleh para ulama,

untuk menetapkan hukum suatu perkara atau suatu ketetapan atas

perseoalan tertentu. Ijtihad pada dasarnya merupakan proses

penggalian dan penetapan hukum syari’ah yang dilakukan oleh

para mujtahid muslim, dengan menggunakan pendekatan nalar dan

pendekatan lainya: qiyas, masalih al-mursalah, dan sebagainya

secara independen, guna memberikan jawaban hukum atas berbagai

persoalan umat yang ketentuan hukumnya secara syariah tidak

terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah.57Bukhari Umar,

menambahkan landasan pendidikan Islam selain Al-Qur’an, Hadis,

Ijtihad, adalah:58

4) Kata-kata sahabat (Mazhab Shahabi), Sahabat adalah orang yang

pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati

dalam keadaan beriman juga. Fazlul Rahman berpendapat bahwa

karekteristik sahabat antara lain: (1) tradisi yang dilakukan sahabat

secara konsep sional  tidak terpisah dengan Sunnah Nabi. (2)

kandungan yang khusus dan aktual dari tradisi sahabat sebagian

besar produk sendiri (3) unsur kreatif dan kandungan merupakan

ijtihad personal yang telah mengalami kristalisasi dalam ijma’,

yang disebut dengan mazhab shababi (pendapat sahabat). Ijtihad

ini tidak terpisah dari petunjuk Nabi terhadap sesuatu yang bersifat

57 Samsul Nizar, Op. Cit, h. 49-55
58 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 42-45, dan lihat juga

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 122-129
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spesifik. (4) praktik amaliah sahabat identik dengan ijma’

(konsensus umum). Sebagai contoh Abu Bakar Ash-Shiddiq

mengumpulkan Al-Qur’an dalam suatu mushaf yang dijadikan

sebagai sumber utama pendidikan Islam, meluruskan keimanan

masyarakat dari pemurtadan dan memerangi yang membangkang

daripembayaran zakat. Umar bin  Khaththab adalah perananya

sebagai bapak revolusioner terhadap ajaran Islam. Tidakanya dalam

memperluas wilayah Islam dan memerangi kezaliman menjadi

salah satu model dalam pembangunan dalam strategi dan perluasan

pendidikan Islam dewasa ini. Usman bin Affan berusaha untuk

meyatukan sistematika berfikir ilmiah dalam menyatukan susunan

Al-Qur’an dalam satu mushaf, yang semua berbeda antara mushaf

satu dengan mushaf lainya. Ali bin Abi Thalib banyak merumuskan

konsep-konsep kependidikan seperti bagaimana seyogyanya etika

peserta didik pada pendidikanya, bagaimana girah pemuda dalam

beajar  dan sebagainya.

5) Kemaslahatan Umat/Sosial (Maslahah Al-Mursalah). Penetapan

undang-undang, peraturan, dan hukum pendidikan dalam hal yang

sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan

kemaslahatan hidup bersama, dengan bersendikan asas menarik

kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Ketentuan yang

dicetuskan paling tidak memiliki iga kriteria (1) Apa  yang

dicetuskan benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak
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kerusakan setelah melalui tahapan observasi dan analisis, misalnya

pembatasan tanda tamat (ijazah) dengan foto pemiliknya. (2)

kemaslahatan yang stabil berupakan kemaslahatan yang bersifat

unuversal, yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, tanpa

adanya diskriminasi, misalnya perumusan Undang-undang sistem

pendidikan Nasional di negara Islam atau di negara yang

penduduknya mayoritas muslim. (3) keputusa yang diambil tidak

bertentangan dengan nilai dasar Al-Qur’an dan As-Shunnah.

6) Tradisi atau adat kebiasaan masyarakat (‘Uruf), adalah kebiasaan

masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang

dilakukan secara kontinu dan seakan-akan merupakan hukum

tersendiri sehingga jiwa merasa tenang dalam melakukanya karena

sejalan dengan akal dan diterima olah tabiat yang sejahtera.

Penerimaan tradisi ini memuliki syarat: (1) tidak bertentangan

dengan ketentuan nash, baik Al-Qur’an maupun Sunnah, (2) tradisi

yang dilakukan tidak bertentangan dengan akal sehat dan tabiat

sejahtera, serta tidak mengakibatkan kedurhakaan, kerusakan dan

kemudharatan.

Selain dari landasan di atas M. Sudiyono,59 menambah

landasan pendidikan agama Islam ialah, Perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia. Seperti:UUD 1945, Pasal 29, ayat 1

“Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa” dan ayat

59 M. Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),h. 26
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2“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut

agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini memberikan jaminan

kepada warga negera Republik Indonesia untuk memeluk agama

dan beribadah sesuai dengan agama yang dipeluknya  bahkan

mengadakan kegiatan yang dapat menunjang bagi pelaksanaan

ibadah, Dengan demikian pendidika Islam yang serah dengan

bentuk ibadah yang diyakini diizinkan dan dijamin oleh

negara.Dan UUD No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

c. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian,

keselarasan, dan keseimbangan antara: hubungan manusia dengan

Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan

manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan

makhluk lain dan lingkungannya.60

Ruang lingkup pendidikan agama Islam juga identik dengan

aspek-aspek pengajaran agama Islam karena materi yang terkandung di

dalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan

yang lainnya.Apabila dilihat dari segi pembahasannya maka ruang

lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah

adalah :

60 Ramayulis, Op-Cit, h.22
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1) Pengajaran keimanan. Pengajaran keimanan berarti proses belajar

mengajar tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini tentunya

kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari pengajaran ini adalah

tentang rukun Islam.

2) Pengajaran akhlak. Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran

yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu

pada kehidupannya, pengajaran ini berarti proses belajar mengajar

dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak baik.

3) Pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang

segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari

pengajaran ini agar siswa mampu melaksanakan ibadah dengan

baik dan benar. Mengerti segala bentuk ibadah dan memahami arti

dan tujuan pelaksanaan ibadah.

4) Pengajaran fiqih. Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya

menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam

yang bersumber pada Al-Quran, sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang

lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa mengetahui dan

mengerti tentang hukum-hukum Islam dan melaksanakannya dalam

kehidupan sehari-hari.

5) Pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran

yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti

arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Akan

tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang di masukkan
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dalam materi Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan

tingkat pendidikannya.

6) Pengajaran sejarah Islam (tarikh). Tujuan pengajaran dari sejarah

Islam ini adalah agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan

dan perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman

sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama

Islam.61

Dengan demikian pada pendidikan agama Islam di madrasah

terdiri dari empat bidang studi, yaitu: (1) Al-Qur’an Hadis, (2) Akidah

Akhlak, (3) Fikih, dan (4)SKI.62Sedangkan pada pendidikan non-

madrasah, mata pelajaran pendidikan agama Islam digabung menjadi

satu, dan porsinya hanya dua jam perminggu. Namun demikian, di

dalamnya pada dasrnya juga meliputi Al-Qur’an-hadis, keimanan

(Aqida), ahlak, ibadah-syariah-muamalah (fiqih), dan sejarah

(kebudayaan) Islam.63

d. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Fungsi kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah atau

madrasah adalah:

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan
ketakwaan peserta didik kepada Allah yang telah
ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan
pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan

61http://afrizona.blogspot.com/2012/06/ruang-lingkup-pendidikan-agama-islam_10.html
[15 Mei 2013, 21.00]

62Ali Mudlofir, Aplikasi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan
Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 46

63Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah,
dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 199-200.
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ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga.
Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih
lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan
pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat
berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat
perkembangan.

2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari
kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

3) Penyesuian mental, yaitu untuk menyesuikan diri dengan
lingkunganya baik lingkungan fisik maupun lingkungan
sosial dan dapat mengubah lingkunganya sesuai dengan
ajaran agama Islam.

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan,
kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta
didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran
dalam kehidupan sehari-hari.

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal yang negatif
dari lingkunganya atau dari budaya lain yang dapat
membahayakan dirinya dan menghambat perkembanganya
menuju manusia Indonesia seutuhnya.

6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara
umum, (alamnyata dan nir-nyata) sistem dan fungsionalnya.

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang
memiliki bakat khusus dibidang agama Islam agar bakat
tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat
dimamfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.64

Sedangkan menurut Ramayulis dan Samsul Nizar Fungsi

Pendidikan Islam Secara operasional dapat dilihat dari 2 bentuk, yaitu:

1) Alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan
tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai dan tradisi sosial,
serta ide-ide masyarakat dan nasional.

2) Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan
perkembangan. Pada garis besarnya, upaya ini dilakukan
melalui potensi ilmu pengetahuan dan skil yang dimiliki,
serta melatih tenaga-tenaga manusia (peserta didik) yang
produktif dalam menemukan perimbangan perubahan sosial
dan ekonomi yang demikian dinamis.65

64Ibid, h. 134-135
65 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010),

h. 93
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Al-Ghazali sebagai mana dikutip oleh Alfiah dalam bukunya”

“Hadis Tarbawiy” menuliskan bahwa tujuan pendidikan Islam

adalah:

1) Mendekatkan diri kepada Allah, yang wujudnya adalah
kemampuan dan dengan kesadaran diri melaksanakan
ibadah wajib dan ibadah sunnah.

2) Mengali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia.
3) Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengemban

tugas kedunia dengan sebaik-baiknya.
4) Membentuk manusia yang berakhlak mulia, suci jiwanya

dan kerendaha budi dan sifat-sifat tercela.
5) Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama, sehingga

menjadi manusia yang manusiawi.66

Sedangkan menurut Ramayulis tujuan pendidikan adalah:

Pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan
keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta
didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim
yang beriman dan bertaka kepada Allah SWT serta berakhlak
mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.”

“Pendidikan Agama Islam di Sekolah bertujuan untuk
meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan
pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga
menjadi mausia muslim yang beriman dan bertakwa kepada
Allah SWT serta berahlak mulia dalam kehidupan pribadi,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk
melanjutkan pendidikan pada jenjang yeng lebih tinggi.”67

Dari beberapa penjelasan di atas makan dapat di pahami bahwa

pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan

untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkanseluruh

potensi manusia baik jasmani maupun rohani.  Menumbuhsuburkan

hubungan yang hormonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan

66 Alfiah, Hadis Tarbawiy, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Perss, 2010), hal. 100
67 Ramayulis, Op-Cit, h 22
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alam semesta. Potensi jasmaniah manusia adalah yang berkenaan

dengan seluruh organ-organ fisik manusia. Sedangkan potensi

rohaniah meliputi kekuatan yang terdapat didalam batin manusia,

yakni akal, dan roh. Sehingga Ia menjadi khalifah fil ardi yang cakap

sesuai bidang masing-masing.

4. Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Motivasi Belajar Pada Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Konsep diri berkembang seiring dengan perkambangan dan

pertumbuhan yang dialami individu. Oleh karena itu apabila

perkembangan seorang individu baik atau normal maka konsep diri yang

dimiliki individu akan baik pula, dan sebaliknya apabila perkembangan

individu buruk maka akan berpengaruh pada konsep diri individu tersebut.

Menurut Eysenk motivasi dirumuskan sebagai suatu proses yang

menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta arah umum

dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang rumit dan berkaitan

dengan konsep-konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap, dan

sebagainya.68 Begitupula yang dikatakan Burns, 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.69 Dan rendahnya konsep diri menjadi prediktor problem perilaku yang

berkaitan dengan motivasi belajar yang rendah.70Hasil belajar akan

68 Slameto, Op. Cit, h. 170
69 Burns, Op. Cit, h. 2
70 Syamsul Bachri Thalib, Op. Cit, h. 125
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menjadi optimal kalau ada motivasi,71 dan akan berpengaruh terhadap

prestasi. Begitu juga dengan konsep diri. Sejumlah ahli psikologi dan

pendidikan berkeyakinan bahwa konsep diri dan prestasi belajar

mempunyai hubungan yang erat. Siswa yang memiliki konsep diri positif,

memperlihatkan prestasi yang baik di sekolah, atau siswa yang memiliki

prestasi tinggi di sekolah memiliki penilaian diri yang tinggi.72

Maka dari penjelasan di atas jelas bahwa siswa yang memiliki

konsep diri positif maka akan melahirkan prestasi yang tinggi, dan dalam

pencapaian perstasi mesti memerlukan motivasi yang tinggi, begitu juga

dalam proses pembelajaran pendidikan Agama Islam.Maka seperti yang

telah di jelaskan sebelumnya bahwa setiap orang bertingkah laku sesuai

dengan konsep dirinya.

B. Penelitian Relevan

Peneliti mendapatkan penelitian yang relevan dengan mencantumkan

penelitian yang terdahulu yang dilakukan diantaranya:

1. Sufiatun tahun 2009 dengan judul hubungan antara konsep diri dengan

motivasi berbusana muslimah pada siswi Sekolah Menengah Atas Se Kec.

Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi. Berdasarkan analisis data maka

diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,673, yang artinya terdapat hubungan

antara konsep diri dengan motivasi berbusana muslimah pada siswi

Sekolah Menengah Atas Se Kecamatan Singingi Hilir Kab. Kuantan

Singingi. Semakin Positif konsep diri siswi maka akan semakin tinggi

71 Sadirman, Op. Cit, h.84
72 Desmita, Op. Cit, h. 171
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motivasinya untuk berbusana muslimah, sebaliknya semakin negatif

konsep diri siswi, maka akan semakin rendah motivasinya untuk berbusana

muslimah.

2. Samsudin tahun 2009 dengan judul penelitiannya adalah hubungan konsep

diri dengan kecemasaan menghadapi masa depan pada mahasiswa Uin

Suska Riau, dengan korelasi sebesar 0,406, yang artinya  Mahasiswa yang

memiliki konsep diri yang tinggi maka kecemasaan untuk menghadapi

masa depan  semakin rendah, sebaliknya mahasiswa yang memiliki konsep

diri yang rendah  maka kecemasaan untuk menghadapi masa depannya

semakin tinggi

3. Zaili tahun 2004 dengan judul penelitianya adalah hubungan konsep diri

dengan motivasi berprestasi pada siswa SMU Serirama Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian Zaili, terdapat adanya hubungan antara

konsep diri dengan motivasi berprestasi pada siswa SMU Serirama

pekanbaru dengan korelasi sebesar 0,451 Dalam arti bahwa semakin tinggi

positif konsep diri yang dimiliki seseorang, akan makin tinggi pula

motivasi berprestasi yang diraih.

4. Eli diana, tahun 2012 dengan judul hubungan konsep diri dengan prestasi

belajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Koto Tuo Kecamatan XIII

Koto Kampar Kabupaten Kampar. Berdasarkan analisis dari hasil korelasi

product moment mendapatkan hasil 0.580, disimpulkan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan konsep diri degan prestasi belajar di Sekolah
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Menengah Pertama Negeri  3 Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar

Kabupaten Kampar.

Adapun penelitian yang penulis lakukan saat ini berjudul: “Hubungan

antara konsep diri dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP N 5 Tambang Kec.Tambang Kab.

Kampar.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan

untuk memberikan batasan terhadap konsep teoretis.Konsep operasional ini

digunakan dalam bentuk nyata dari konsep teoretis agar mudah dipahami.

Untuk menghindari kesalah pahaman penelitian ini, perlu di operasionalkan

agar lebih terarah dan lebih khusus maksudnya.

Kerangka teoretis dalam uraian di atas masih bersifat umum, maka

untuk mempermudah pelaksaan penelitian ini, maka konsep tersebut di

operasionalkan menjadi satuan-satuan yang kongkrit sehingga dapat diteliti

dan diuji kebenaraannya secara logis.

Untuk mengukur variabel X (konsep diri siswa) digunakan indikator

sebagai berikut :

1. Siswa merasa senang dengan bentuk fisiknya.

2. Siswa memiliki daya tahan tubuh yang sehat (kondisi fisik)

3. Siswa berpenampilan rapi

4. Siswa mampu mengendalikan kestabilaan keadaan emosionalnya

5. Siswa seorang anak yang ceriah
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6. Siswa seorang anak yang percaya diri dalam melakukan apapun

7. Siswa bersikap otimis dalam kompetisi

8. Siswa tidak peka/sensitif terhadap kritik

9. Siswa tidak bersikap responsif terhadap pujian

10. Siswa tidak mempunyai sikap hiperkritik

11. Siswa mudah beradaptasi dengan orang lain

12. Siswa mudah berinteraksi dengan orang lain

13. Siswa disukai atau disenangi kehadiranya oleh orang lain

14. Siswa memiliki kemampuan berfikir yang tinggi (anak yang cerdas)

15. Siswa yakin akan kemampuanya mengatasi masalah.

Sedangkan indikator-indikator dari variabel Y (motivasi belajar

Pendidikan Agama Islam) adalah:

1. Siswa tepat waktu masuk kelas

2. Siswa tekun menghadapi tugas

3. Siswa ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa).

4. Siswa menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah

5. Siswa aktif bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami

6. Siswa membuat catatan yang dianggap penting pada proses pembelajaran

7. Siswa tidak bekerja sama dalam menyelesaikan tugas mandirimata

pelajaran PAI

8. Siswa tidak mudah melepaskan hal yang diyakini.

9. Siswa senang mencari dan memecahkan masalahsoal-soal
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10. Siswa memberikan reaksi yang ditunjukkan terhadap stimulus yang

diberikan guru PAI

11. Siswa memiliki minat dan perhatian terhadap pelajaran

12. Siswa mengulang mata pelajaran di rumah

13. Siswa mengerjakan PR atau tugas mata pelajaran PAI tepat pada waktunya

14. Siswa memiliki hasrat dan keinginan berhasil

15. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

a. Setiap siswa di SMP N 5 Tambang Kec.Tambang Kab. Kampar

mempunyai konsep diri yang berbeda.

b. Motivasi belajar siswa SMP N 5 Tambang Kec.Tambang Kab. Kampar

juga bervariasi antara satu dengan yang lain.

c. Ada kecendrungan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran

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

Kampar berhubungan dengan konsep diri mereka.

2. Hipotesis

Ha : Ada (terdapat) hubungan signifikan antara konsep diri dengan

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam

di SMP N 5 Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar.

Ho : Tidak ada (tidak terdapat) hubungan  signifikan antara konsep diri

dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan

agama Islam di SMP N 5 Tambang Kec. Tambang Kab. Kampar.


