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ABSTRAK 

 

Dalam proses belajar mengajar, siswa dituntut aktif dalam belajar menemukan masalah, mencoba 

sesuatu, mengadakan penelitian, memecahkan masalah, mengemukakan pendapat serta 

mengkonsultasikan sesuatu dengan guru atau dengan yang lainnya. Peristiwa belajar mengajar terjadi 

apabila ada dua komponen yaitu siswa yang aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar dan guru 

yang mampu mengelola dan mengamati siswa dengan kegiatan.Pembinaan ketakwaan dan 

pengembangan diri adalah sebagai upaya pembinaan mental spiritual siswa, dan juga untuk 

mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya ke arah yang semestinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembinaan Ketakwaan Dan Pengembangan 

Diri Terhadap Prestasi Belajar PAI di SMP Muhammadiyah Surakarta. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan rancangan penelitian yang digunakan 

adalah rancangan penelitian korelasi dengan jumlah sampel sebanyak 89 siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang kuat pembinaan ketaqwaan terhadap 

prestasi belajar PAI dengan nilai R (korelasi)  sebesar 0,646 dan nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 41,8%. ada pengaruh yang kuat pengembangan diri terhadap prestasi belajar PAI nilai R 

(korelasi)  sebesar 0,942 dan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 88,7 %. Ada pengaruh yang kuat 

pembinaan ketaqwaan dan pengembangan diri terhadap prestasi belajar PAI  dengan nilai R (korelasi)  

sebesar 0,943 dan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 88,8 % prestasi belajar PAI siswa SMP 

Muhammadiyah Surakarta dipengaruhi oleh pembinaan ketaqwaan dan pengembangan diri. 

Berdasarkan hasil uji secara parsial diperoleh nilai t hitung untuk variabel pengembangan diri sebesar 

26,097 lebih besar dari t hitung variabel pembinaan ketaqwaan sebesar 15,269..  

Diketahuinya ada pengaruh yang kuat pembinaan ketaqwaan dan pengembangan diri terhadap 

prestasi belajar PAI  menunjukkan bahwa prestasi belajar PAI siswa SMP Muhammadiyah Surakarta 

dipengaruhi oleh pembinaan ketaqwaan dan pengembangan diri. Oleh karena itu upaya peningkatan 

SDM ini harus diprogramkan secara terstruktur, berkesinambungan dan di evaluasi secara berkala.. 

 

Kata kunci  : Pembinaan SDM, Pengembangan Diri, Prestasi 

 

Latar Belakang 

Dunia kini menghadapi era baru Perubahan yang 

menjadi fokus dalam proses belajar adalah pada 

wilayah sikap, kecerdasan motorik dan sensorik, 

dan keadaan psikis. Hal tersebut seiring dengan 

pendapat Mansur yang mengatakan bahwa 

belajar merupakan proses perubahan perilaku 

yang menyangkut pengetahua, keterampilan 

maupun sikap, bahkan meliputi segenap individu 

berkat pengalaman dan latihan. Penguasaan 

siswa terhadap pengetahuan (kognitif ) nilai dan 

sikap (efektif) serta keterampilan (psikomotor) 

dengan baik menunjukan keberhasilan belajar 

yang telah dicapainya 

Untuk memeperoleh hasil yang 

optimal dalam belajar hendaknya para siswa 

selalu meningkatkan aktifitas belajarnya. 

Disamping itu, para siswa hendaknya aktif 

mengikuti berbagai program kegiatan yang 

bisa mendukung untuk menambah dan 

memperluas wawasan pengetahuan yaitu 

kegiatan pembinaan ketakwaan dan 

pengembangan diri disekolah.  
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Pengembangan diri adalah merupakan 

kegiatan pendidikan diluar mata pelajaran 

sebagai bagian integral dari kurikulum 

sekolah. Pengembangan diri bertujuan 

memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan dan 

mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, kemampuan, bakat, minat peserta 

didik, dan kondisi sekolah. Pembinaan 

ketakwaan dan pengembangan diri adalah 

sebagai upaya pembinaan mental spiritual 

siswa, dan juga untuk mengembangkan bakat, 

minat, dan kemampuannya ke arah yang 

semestinya. 

Di SMP Muhammadiyah Surakarta 

kegiatan pembinaan ketakwaan dan 

pengembangan diri berjalan dengan baik, hal 

ini sesuai dengan visi dan misi Sekolah yaitu 

Ilmu Amaliyah, Amal Ilmiyah dan al ahlaqul 

al Karimah. Beberapa contoh kegiatan 

pembinaan ketaqwaan diantaranya : ceramah 

agama, tadarus al-qur
‟
an, shalat berjamaah 

dan pengumpulan zakat fitrah. Sedangkan 

beberapa contoh pengembangan diri atau 

ekstrakurikuler diantaranya : baca tulis al-

qur‟an, seni baca al-qur‟an dan hadroh. Di 

SMP Muhammadiyahsari Surakarta 

ditemukan fenomena menarik yaitu aktifitas 

siswa yang antusias dalam mengikuti 

program pembinaan ketakwaan dan 

pengembangan diri. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan secara rutin sehingga menjadi 

kegiatan pembiasaan. Menurut wakil Kepala 

Sekolah bidang kesiswaan kegiatan tersebut 

dilaksanakan untuk mencipatakan manusia 

yang berimtaq dan iptek. Kegiatan 

pembinaan ketakwaan itu, hendaknya dimulai 

sejak dini sehingga nantinya anak ketika 

dewasa sudah terbiasa melaksanakan ajaran 

agama dengan baik.  

Pembinaan ketakwaan selain untuk 

membina siswa menjadi manusia yang 

memiliki ketakwaan sejak dini, juga 

berfungsi secara preventif untuk menangkal 

budaya-budaya yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam. Kasus-kasus 

kenakalan remaja seperti, tawuran pelajar, 

pergaulan bebas, dan juga narkoba 

merupakan masalah-masalah yang bisa 

diselesaikan. Salah satunya adalah dengan 

jalan pembinaan ketakwaan yang sistematis, 

terencana dan secara berkala di evaluasi. 

Selain hal tersebut juga masih 

banyaknya siswa yang bakat dan minatnya 

belum tergali dan dapat dikembangkan 

seoptimal mungkin, sehingga banyak siswa 

yang tidak mempunyai aktifitas selain 

belajar. Oleh karena itu kegiatan 

pengembangan diri di sekolah hendaknya 

dapat dilaksanakan secara efektif guna 

menghindari terjadinya waktu luang itu untuk 

hal-hal yang negatif. 

Kegiatan pembinaan ketakwaan dan 

pengembangan diri apabila dilaksanakan 

dengan baik dan efektif akan menghasilkan 

siswa yang berakhlak mulia dan juga 

menghasilkan siswa yang berprestasi karena 

bakat dan minatnya dapat dikembangkan 

sebagaimana mestinya. Dari fenomena 

tersebut muncul permasalahan, dan penulis 

ingin mengetahui bagaimana pengaruh 

pembinaan ketakwaan dan pengembangan 

diri terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

Kajian Kepustakaan 

1. Pembinaan Ketakwaan  

Dalam kamus Besar bahasa Indonesia 

pembinaan adalah proses, perbuatan, cara 

membina, pembernaan, penyempurnaan, 

usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilokasikan secara berdayaguna dan berhasil 

guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat penuis 

simpulkan bahwa taqwa adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan dengan penuh 

kesadaran dan tanggungjawab yang dilandasi 

oleh rasa takut dan kagum pada Allah swt, 

untuk melaksanakan perintahnya dan 

meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Dalam 

ensiklopedi Islam jika lima diterangkan bahwa 

dalam taqwa terkandung pula pengertian 

manusia akan dorongan emosinya dan 

penguasaan kecendrungan hawa nafsunya. Ini 

berarti, ia memenuhi dorongan-dorongan itu 

dalam batas yang diperkenankan oleh ajaran 

agama. Selain itu terkandung perintah kepada 

manusia agar ia melakukan tindakan (amal) 

yang baik. Misalnya berlaku benar, adil, 

memegang amanat, dapat dipercaya, dapat 

menyesuaikan diri dan bergaul dengan orang 



 53 

lain, dan menghindari permusuhan serta 

kezaliman. Ketaqwaan dalam pengertian 

seperti ini akan menjadi tenaga pengaruh 

manusia pada tingkah laku yang baik dan 

terpuji dan menjadi penangkal tingkah laku 

buruk, menyimpang dan tercela. Untuk itu 

manusia dituntut untuk bisa membina dirinya 

dan mengendalikan diri serta menekan hawa 

nafsunya.  

Orang yang bertakwa mempunyai kekuatan 

yang mampu menghadapi beberapa macam 

persoalan hidup, sanggup menghadapi saat-

saat yang kritis, dapat mendobrak jalan-jalan 

buntu yang menghambat, dan bisa m elihat 

sinar yang menerangi jalan di tengah-tengah 

malam gelap gulita. Dengan kata lain takwa 

membukakan jalan keluar bagi dirinya dari 

setiap persoalan dan situasi kritis. Allah swt 

berjanji, “ ... Barangsiapa yang betaqwa 

kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 

baginya jalan keluar.” (Q.S.65 :2), “ ... 

Barangsiapa yang bertawa kepada Allah 

niscaya Allah akan menjadikan bagiannya 

kemudahan dalam urusannya. (Q.S.65 :4), dan 

“ Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri 

beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan 

melimpahkan kepada mereka berkah dari 

langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan 

(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka 

disebabkan apa yang mereka usahakan”. 

(Q.S.7:96).  

2. Pengembangan Diri  

Pengembangan diri merupakan kegiatan 

pendidikan di luar mata pelajaran sebagai 

bagian intergal dari kurikulum sekolah / 

madrasah. Kegiatan pengembangan diri 

merupakan upaya pembentukan watak dan 

kepribadian peserta didik yang dilakukan 

melalui kegiatan pelayanan konseling dan 

kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

pengembangan diri berupa pelayanan 

konseling dilaksanakan oleh konselor, dan 

kegiatan ekstrakulikuler dapat dibina oleh 

konselor, guru dan atau tenaga kependidikan 

lain sesuai dengan kemampuan dan 

kewenangannya. Kegiatan pengembangan diri 

dapat mengembangkan kopetensi dan 

kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengembangan diri merupakan kegiatan 

pendidikan di luar mata pelajaran sebagai 

bagian integral dari kurikulum 

sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan 

diri merupakan upaya pembentukan watak dan 

kepribadian peserta didik yang dilakukan 

melalui kegiatan pelayanan konseling 

berkenaan dengan masalah pribadi dan 

kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan 

pengembangan karir, serta kegiatan ekstra 

kurikuler. Di samping itu, untuk satuan 

pendidikan kejuruan, kegiatan pengembangan 

diri, khususnya pelayanan konseling ditujukan 

guna pengembangan kreativitas dan karir. 

Untuk satuan pendidikan khusus, pelayanan 

konseling menekankan peningkatan 

kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan 

khusus peserta didik. 

Kegiatan pengembangan diri berupa 

pelayanan konseling difasilitasi/ dilaksanakan 

oleh konselor, dan kegiatan ekstra kurikuler 

dapat dibina oleh konselor, guru dan atau 

tenaga kependidikan lain sesuai dengan 

kemampuan dan kewenangnya. 

Pengembangan diri yang dilakukan dalam 

bentuk kegiatan pelayanan konseling dan 

kegiatan ekstra kurikuler dapat 

megembangankan kompetensi dan kebiasaan 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik 

3. Prestasi 
Prestasi merupakan perwujudan dari 

potensi atau kemampuan yang sangat 

menonjol dalam salah satu bidang yang 

mencerminkan bakat yang unggul di dalam 

bidang tersebut.” Sedangkan belajar menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ 

Berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, 

berlatih, atau berubah tingkah atau tanggapan 

yang disebabkan oleh pengalaman.” 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif korelation dengan pendekatan 

verifikatif yaitu suatu penelitian yang pada 

dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu 

hipotesis melalui pengumpulan data di lapangan. 

Metode deskriftif korelasional bertujuan untuk 

menggambarkan prilaku setiap variable 

penelitian dan berusaha menemuan pengaruh 

antara variabel yang diteliti. Variabel yang 

berkenaan dengan penelitian ini adalah 

pembinaan ketaqwaan (variabel X1) dan 

pengembangan diri (variabel X2) sebagai 

variabel independent atau variabel bebas dan 
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prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

(variabel dependennya atau variabel terikat) 

Populasi dalam penelitan ini adalah seluruh siswa 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Muhammadiyah Surakarta.  Sesuai dengan tujuan 

penelitian ini hanya diambil objek yang terlibat 

dalam fenomena tertentu saja yang akan 

dijadikan data, sehingga macam-macam sumber 

data tersebut ditentukan secara sengaja sebanyak 

775. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 89 orang siswa. Analisis 

statistik dilakukan uji persial bertujuan untuk 

membuat kesimpulan (inference) mengenai 

pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pengujian secara 

simultan terhadap persamaan regresi estimasi 

perlu dilakukan untuk memastikan apakah 

persamaan regresi tersebut dapat digunakann 

untuk menaksir nilai variabel dependen pada 

nilai variabel independen tertentu. Pengujian 

terhadap pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) terhadap perubahan 

nilai variabel dependen. 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pengaruh Pembinaan Ketakwaan 

terhadap Prestasi  

 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .646
a
 .418 .411 .82774 

a. Predictors: (Constant), Pembinaan Ketaqwaan 

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar  

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 

nilai R (korelasi)  sebesar 0,646 yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat 

pembinaan ketakwaan terhadap prestasi belajar 

PAI. Selanjutnya nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,418 hal ini berarti 41,8 % prestasi 

belajar PAI siswa SMP Muhammadiyah 

Surakarta dipengaruhi oleh pembinaan 

ketakwaan. Untuk menguji hipotesis 1 yang 

menyatakan ada pengaruh pembinaan ketakwaan 

terhadap prestasi belajar PAI peneliti 

menggunakan Uji t dengan hasil t hitung 15,369 

> t tabel 1,67. Melihat hasil tersebut  dapat 

dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan ada 

ada pengaruh pembinaan ketakwaan terhadap 

prestasi belajar PAI terbukti.  

Pembinaan ketakwaan di sekolah 

merupakan tempat kedua siswa memperoleh 

pelajaran, setelah anak sebelumnya mendapatkan 

pembinaan ketaqwaan dalam keluarga. Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan yang sengaja 

didirikan tentu dalam pelaksanaan fungsinya 

sudah memenuhi aturan-aturan sebagaimana 

harusnya lembaga pendidikan. Keberhasilan 

sekolah dilihat dari ketercapaian kurikulum, yang 

dalam kurikulum tersebut tentu sudah ditentukan 

langkah-langkah untuk bisa mencapai 

keberhasilan pendidikan.  

Makna pembinaan ketakwaan di sekolah 

adalah berupa aktivitas-aktivitas yang 

berlangsung di sekolah, baik itu pembelajaran 

khusus pendidikan agama Islam maupun mata 

pelajaran lain yang diberi muatan Islami dengan 

model dan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan ajaran Islam. Selain itu, juga kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan pembiasaan 

penanaman nilai-nilai Islami seperti pengajian, 

sholat berjamaah, do‟a bersama, memberikan 

bantuan bagi yang tertimpa musibah, dan 

sebagainya. Kebiasaan-kebiasan yang dilakukan 

Kepala Sekolah, guru, karyawan TU dan penjaga 

sekolah juga merupakan bagian dalam 

pendidikan keagamaan di sekolah.   

Maksimalisasi fungsi sekolah sebagai 

lembaga pendidikan untuk membina ketakwaan 

siswa , tidak hanya menjadikan sekolah sebagai 

tempat guru-guru menyampaikan ilmu-ilmu yang 

berkaitan dengan suatu mata pelajaran yang 

kebanyakan hanya menyentuh ranah kognitif 

saja, tetapi juga harus menyentuh ke ranah 

afektif. Dengan demikian, sangat diperlukan 

kerjasama yang baik antara semua fihak yang 

terkait dalam kelangsungan kegiatan belajar.  

Terlebih lagi karena berkaitan dengan pendidikan 

keagamaan, anak tidak saja belajar pengetahuan 

agama dalam pelajaran ”Pendidikan Agama 

Islam” yang hanya 2 jam dalam seminggu, tetapi 

untuk pengamalannya anak melihat dari semua 

orang yang ditemuinya. 

Agama selalu mengajarkan yang terbaik 

dan tidak pernah menyesatkan penganutnya. 

Untuk itu sebagai benteng pertahanan diri anak 

didik dalam menghadapi berbagai tantangan di 

atas, kiranya untuk menanamkan pendidikan 

agama yang kuat dalam diri anak, sehingga 

dengan pendidikan agama ini, pola hidup anak 

akan terkontrol oleh rambu-rambu yang telah 
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digariskan agama dan dapat menyelematkan anak 

agar tidak terjerumus dalam jurang 

keterbelakangan mental. 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha 

sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami 

(knowing), terampil melaksanakan (doing), dan 

mengamalkan (being) agama Islam melalui 

kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan Agama 

Islam di sekolah (bukan di madrasah) ialah murid 

memahami, terampil melaksanakan, dan 

melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga menjadi orang yang beriman 

dan bertakwa kepada Allah swt berakhalak mulia 

dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Optimalisasi pembinaan ketakwaan  

disekolah tidak berarti ada jam pelajaran tertentu 

di sekolah, tetapi melalui optimalisasi upaya 

pendidikan agama Islam. Itu berupa optimalisasi 

mutu guru agama Islam dan optimalisasi sarana. 

Karakteristik utama PAI adalah banyaknya 

muatan komponen being, di samping sedikit 

komponen knowing dan doing. Hal ini menuntut 

perlakuan pendidikan yang banyak berbeda dari 

pendidikan bidang studi umum. Pembelajaran 

untuk mencapai being yang tinggi lebih 

mengarahkan pada usaha pendidikan agar murid 

melaksanakan apa yang diketahuinya itu dalam 

kehidupan sehari-hari. Bagian paling penting 

dalam PAI ialah mendidik murid agar beragama; 

memahami agama (knowing) dan terampil 

melaksanakan ajaran agama (doing) hanya 

mengambil porsi sedikit saja.  

 

2. Pengaruh Pengembangan diri terhadap 

Prestasi Belajar 

 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .942
a
 .887 .885 .36515 

a. Predictors: (Constant), Pengembangan Diri 

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar PAI 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 

nilai R (korelasi)  sebesar 0,942 yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat 

pengembangan diri terhadap prestasi belajar PAI. 

Selanjutnya nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,887 hal ini berarti 88,7 % prestasi 

belajar PAI siswa SMP Muhammadiyah 

Surakarta dipengaruhi oleh Pengembangan diri. 

Pengembangan diri bukan merupakan mata 

pelajaran yang harus diasuh oleh guru. 

Pengembangan diri bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan dan mengekspresikan diri 

sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap 

peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. 

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau 

dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga 

kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan 

pelayanan konseling yang berkenaan dengan 

masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, 

belajar, dan pengembangan karir peserta didik. 

Pengembangan Diri bukan merupakan mata 

pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Dengan 

sendirinya, pelaksanaan kegiatan pengembangan 

diri jelas berbeda dengan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar mata pelajaran. Seperti pada 

umumnya, kegiatan belajar mengajar untuk 

setiap mata pelajaran dilaksanakan dengan lebih 

mengutamakan pada kegiatan tatap muka di 

kelas, sesuai dengan alokasi waktu yang telah 

ditentukan berdasarkan kurikulum (pembelajaran 

reguler), di bawah tanggung jawab guru yang 

berkelayakan dan memiliki kompetensi di 

bidangnya. Walaupun untuk hal ini 

dimungkinkan dan bahkan sangat disarankan 

untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di 

luar kelas guna memperdalam materi dan 

kompetensi yang sedang dikaji dari setiap mata 

pelajaran. 

Sedangkan kegiatan pengembangan diri 

seyogyanya lebih banyak dilakukan di luar jam 

reguler (jam efektif), melalui berbagai jenis 

kegiatan pengembangan diri. Salah satunya dapat 

disalurkan melalui berbagai kegiatan ekstra 

kurikuler yang disediakan sekolah, di bawah 

bimbingan pembina ekstra kurikuler terkait, baik 

pembina dari unsur sekolah maupun luar sekolah. 

Namun perlu diingat bahwa kegiatan ekstra 

kurikuler yang lazim diselenggarakan di sekolah, 

seperti: pramuka, olah raga, kesenian, PMR, 

kerohanian atau jenis-jenis ekstra kurikuler 

lainnya yang sudah terorganisir dan melembaga 

bukanlah satu-satunya kegiatan untuk 

pengembangan diri. 

Di bawah bimbingan guru maupun orang 

lain yang memiliki kompetensi di bidangnya, 

kegiatan pengembangan diri dapat pula dilakukan 
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melalui kegiatan-kegiatan di luar jam efektif 

yang bersifat temporer, seperti mengadakan 

diskusi kelompok, permainan kelompok, 

bimbingan kelompok, dan kegiatan-kegiatan 

lainnya yang bersifat kelompok. Selain dilakukan 

melalui kegiatan yang bersifat kelompok, 

kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan pula 

melalui kegiatan mandiri, misalnya seorang 

siswa diberi tugas untuk mengkaji buku, 

mengunjungi nara sumber atau mengunjungi 

suatu tempat tertentu untuk kepentingan 

pembelajaran dan pengembangan diri siswa itu 

sendiri. 

3. Pengaruh Pembinaan Ketakwaan Dan 

Pengembangan Diri Terhadap Prestasi. 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .943
a
 .888 .886 .36439 1.524 

a. Predictors: (Constant), Pengembangan Diri, Pembinaan 

Ketakwaan 

b. Dependent Variable: Prestasi   

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 

nilai R (korelasi)  sebesar 0,943 yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat 

pembinaan ketakwaan dan pengembangan diri 

terhadap prestasi belajar PAI. Selanjutnya nilai 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,888 hal ini 

berarti 88,8 % prestasi belajar PAI siswa SMP 

Muhammadiyah Surakarta dipengaruhi oleh 

pembinaan ketakwaan dan pengembangan diri. 

Untuk menguji hipotesis 3 yang 

menyatakan ada pengaruh pembinaan ketakwaan 

dan pengembangan diri terhadap prestasi belajar 

PAI peneliti menggunakan Uji simultan dan 

diperoleh nilai F sebesar 342,617 dengan p-value 

sebesar 0,000 < alpha 0,05. Melihat hasil tersebut  

dapat dikatakan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh pembinaan ketakwaan 

dan pengembangan diri terhadap prestasi belajar 

PAI terbukti.  Beradasarkan hasil uji secara 

parsial diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

pengembangan diri sebesar 26,097 lebih besar 

dari t hitung variabel pembinaan ketakwaan 

sebesar 15,269. Hal ini menunjukkan bahwa 

yang paling dominan berpengaruh adalah 

pengembangan diri.   

Pengembangan Diri di sekolah merupakan 

salah satu komponen penting dari struktur 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang 

diarahkan guna terbentuknya keyakinan, sikap, 

perasaan dan cita-cita para peserta didik yang 

realistis, sehingga pada gilirannya dapat 

mengantarkan peserta didik untuk memiliki 

kepribadian yang sehat dan utuh. 

Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan 

secara klasikal pada jam efektif, namun 

seyogyanya lebih banyak dilakukan di luar jam 

reguler (jam efektif), baik melalui kegiatan yang 

dilembagakan maupun secara temporer, bersifat 

individual maupun kelompok. Pengembangan 

diri harus memperhatikan kebutuhan, bakat, dan 

minat setiap peserta didik dan bimbingan dan 

konseling di sekolah memiliki peranan penting 

untuk mengidentikasi kebutuhan, bakat, dan 

minat setiap peserta didik melalui kegiatan 

aplikasi instrumentasi dan himpunan data, untuk 

ditindaklanjuti dalam berbagai kegiatan 

pengembangan diri.Kegiatan pengembangan diri 

akan melibatkan banyak kegiatan sekaligus juga 

banyak melibatkan orang, oleh karena itu 

diperlukan pengelolaan dan pengorganisasian 

disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi 

nyata di sekolah. 

 

 

Kesimpulan dan Saran  
1. Ada pengaruh yang kuat pembinaan 

ketakwaan terhadap prestasi belajar PAI 

dengan nilai R (korelasi)  sebesar 0,646 dan 

nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,418 

hal ini berarti 41,8 % prestasi belajar PAI 

siswa SMP Muhammadiyah Surakarta 

dipengaruhi oleh pembinaan ketaqwaan. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembinaan 

ketaqwaan di sekolah berperan dalam 

meingkatkan prestasi siswa. 

2. Ada pengaruh yang kuat pengembangan diri 

terhadap prestasi belajar PAI nilai R 

(korelasi)  sebesar 0,942 dan nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,887 hal ini berarti 

88,7 % prestasi belajar PAI siswa SMP 

Muhammadiyah Surakarta dipengaruhi oleh 

Pengembangan diri. 

3. Ada pengaruh yang kuat pembinaan 

ketakwaan dan pengembangan diri terhadap 

prestasi belajar PAI  dengan nilai R (korelasi)  

sebesar 0,943 dan nilai koefisien determinasi 
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(R
2
) sebesar 0,888 hal ini berarti 88,8 % 

prestasi belajar PAI siswa SMP 

Muhammadiyah Surakarta dipengaruhi oleh 

pembinaan ketakwaan dan pengembangan 

diri. Berdasarkan hasil uji secara parsial 

diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

pengembangan diri sebesar 26,097 lebih 

besar dari t hitung variabel pembinaan 

ketakwaan sebesar 15,269. Hal ini 

menunjukkan bahwa yang paling dominan 

berpengaruh adalah pengembangan diri 

Saran 

1. Guru dan Guru Pembimbing sudah 

seharusnya berkolaborasi dan melibatkan 

pihak komite sekolah serta lingkungan sekitar 

untuk mengembangkan pendidikan mulai dari 

penyusunan KTSP sampai dengan 

pelaksanaan dan evaluasinya. Dalam 

mengimplementasikan pengembangan diri 

siswa Guru Pembimbing diharapkan 

melakukan berdiskusi intensif dengan komite 

sekolah untuk merumuskan kurikulum 

terbaik yang sesuai dengan kondisi sekolah 

dan lingkungan sekitarnya. Pihak 

sekolah/kepala sekolah diharapkan untuk 

memberikan perhatian kepada penyelenggara 

BK agar kegiatan BK dapat dijalankan 

sebagaimana yang diinginkan. 

2. Pengawasan sekolah bidang BK diharapkan 

untuk melakukan pengawasan tentang kinerja 

guru pembimbing sehingga guru pembimbing 

betul-betul melakukan tugasnya dengan baik 
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