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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat 

academic Self-concept siswa SMA dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti berada pada kategori tinggi. Adapun secara terperinci 

terdapat 244 siswa atau 72,0% yang memiliki ASC PAI & BP tinggi, 85 siswa 

atau 27,3% yang memiliki ASC PAI & BP sedang, 2 siswa atau 0,6% yang 

memiliki ASC PAI & BP rendah. Siswa yang memiliki ASC PAI & BP tinggi 

menunjukan bahwa konsep diri akademik mereka positif. Adapun siswa yang 

memiliki ASC PAI & BP rendah menunjukan bahwa konsep diri akademik 

mereka negatif. Sedangkan siswa yang memiliki ASC PAI & BP sedang 

menunjukan bahwa konsep diri akademik mereka bisa positif dan bisa juga 

negatif. 

Academic Self-concept siswa SMA dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti pada setiap dimensinya sebagaian besar telah 

positif. Pada dimensi kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI & 

BP, terdapat 269 dari 311 siswa (86,5%) telah memiliki ASC positif. Tingkat 

respon positif siswa terhadap indikator kemampuan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran PAI & BP secara teoritis mencapai 84,4%, terhadap indikator 

kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI & BP secara praktis 

mencapai 84,1%, dan terhadap indikator kemampuan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran PAI & BP dalam hal pembiasaan mencapai 91,0%. Dengan 

demikian ASC positif siswa dengan persentase tertinggi terdapat pada indikator 

kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI & BP dalam hal 

pembiasaan. 

Pada dimensi kemampuan siswa dalam memahami materi PAI & BP, 

terdapat 259 dari 311 siswa (83,4%) telah memiliki ASC positif. Tingkat respon 

positif siswa terhadap indikator kemampuan siswa dalam memahami materi 

Alquran dan Hadis mencapai 80,7%, terhadap indikator kemampuan siswa 

dalam memahami materi akidah mencapai 85,0%, terhadap indikator 



 

 

Adam Alamsyah, 2022 

TINGKAT ACADEMIC SELF-CONCEPT SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS PADA MATA PELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

kemampuan siswa dalam memahami materi akhlak dan budi pekerti mencapai 

90,7%, terhadap indikator kemampuan siswa dalam memahami materi fikih 

mencapai 80,1%, dan terhadap indikator kemampuan siswa dalam memahami 

materi sejarah peradaban Islam mencapai 80,6%. Dengan demikian ASC positif 

siswa dengan persentase tertinggi terdapat pada indikator kemampuan siswa 

dalam memahami materi akhlak dan budi pekerti. 

Pada dimensi kemampuan siswa dalam memahami materi praktik PAI & 

BP, terdapat 257 dari 311 siswa (83,4%) telah memiliki ASC positif. Tingkat 

respon positif siswa terhadap indikator kemampuan siswa dalam memahami 

materi tajwid mencapai 68,5%, terhadap indikator kemampuan siswa dalam 

memahami materi gerakan salat mencapai 92,3%, terhadap indikator 

kemampuan siswa dalam memahami materi bacaan salat mencapai 91,0%, 

terhadap indikator kemampuan siswa dalam memahami materi hafalan Alquran 

mencapai 71,5%, terhadap indikator kemampuan siswa dalam memahami 

materi wudhu mencapai 90,7%, dan terhadap indikator kemampuan siswa 

dalam memahami materi tayamum mencapai 81,8%. Dengan demikian ASC 

positif siswa dengan persentase tertinggi terdapat pada indikator kemampuan 

siswa dalam memahami materi gerakan salat. 

Pada dimensi kemampuan siswa dalam menerapkan ajaran agama dalam 

kehidupan sehari-hari, terdapat 264 dari 311 siswa (85,0%) telah memiliki ASC 

positif. Tingkat respon positif siswa terhadap indikator kemampuan siswa 

dalam membaca (tadarus) Alquran mencapai 82,3%, terhadap indikator 

kemampuan siswa dalam menaati aturan mencapai 89,7%, terhadap indikator 

kemampuan siswa dalam menerapkan sikap etos kerja mencapai 78,0%, 

terhadap indikator kemampuan siswa dalam menerapkan sikap kompetitif 

dalam kebaikan mencapai 75,2%, terhadap indikator kemampuan siswa dalam 

menerapkan sikap toleran dan rukun mencapai 90,8%, terhadap indikator 

kemampuan siswa dalam menerapkan sikap saling menasihati mencapai 91,5%, 

dan terhadap indikator kemampuan siswa dalam menerapkan sikap berani jujur 

mencapai 87,5%. Dengan demikian ASC positif siswa dengan persentase 

tertinggi terdapat pada indikator kemampuan siswa dalam menerapkan sikap 

saling menasihati. 
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Faktor-faktor yang Memengaruhi Academic Self-concept siswa SMA 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada setiap 

dimensinya antara lain karakteristik-karakteristik psikologis keluarga, 

profesionalisme guru di sekolah, kemampuan sosial siswa, hubungan teman 

sebaya, dan resolusi konflik. Adapun faktor status keluarga, status sosial, dan 

intervensi sekolah terhadap kinerja guru tidak Memengaruhi ASC PAI & BP 

siswa sama sekali. ASC PAI & BP sebagaian besar siswa pada setiap 

dimensinya dipengaruhi oleh faktor karakteristik-karakteristik psikologis 

keluarga (>48%). Hal menarik lainnya yaitu faktor profesionalisme guru di 

sekolah memberikan pengaruh jauh lebih kecil (4,0%) terhadap ASC siswa 

pada dimensi kemampuan siswa dalam menerapkan ajaran agama dalam 

kehidupan sehari-hari dibandingkan pengaruhnya terhadap ASC siswa pada 

dimensi lainnya (>30%). Adapun faktor kemampuan sosial siswa memberikan 

pengaruh jauh lebih tinggi (19,5%) terhadap ASC siswa pada dimensi 

kemampuan siswa dalam menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari dibandingkan pengaruhnya terhadap ASC siswa pada dimensi lainnya 

(<5%). Sedangkan faktor hubungan teman sebaya dan resolusi konflik 

cenderung memiliki tingkat pengaruh yang merata dan stabil pada setiap 

dimensinya. 

5.2 Implikasi  

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan implikasi penelitian 

ini baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. 

5.2.1 Secara teoritis 

Siswa yang berasal dari sekolah dengan profil yang baik dan berprestasi 

kemungkinan memiliki tingkat academic Self-concept  positif yang tinggi pada 

berbagai mata pelajaran, khusunya pada mata pelajaran PAI & BP. Namun, 

Tingkat ASC PAI & BP siswa seyogyanya dapat berubah-ubah seiring dengan 

perkembangan psikologis dan proses pembelajaran serta pengalaman yang 

siswa lalui. ASC PAI & BP siswa sendiri kebanyakan dipengaruhi olah faktor 

karakteristik-karakteristik psikologis keluarga seperti dorongan dan harapan 

belajar, aktivitas-aktivitas pembelajaran, ketertarikan siswa terhadap 

pendidikan, motivasi belajar, serta evaluasi pendidikan baik dari diri sendiri 

maupun dari keluarga. Faktor lainnya yang ikut Memengaruhi ASC PAI & BP 
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siswa adalah profesionalisme guru mata pelajaran PAI & BP, hubungan teman 

sebaya, kemampuan sosial siswa, dan resolusi konflik.  

5.2.2 Secara praktis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan sekaligus tolak ukur bagi guru 

dan calon guru PAI & BP agar mempersiapkan desain pembelajaran PAI & BP 

yang lebih aktif, efektif, dan kreatif. Tujuannya agar tingkat ASC PAI & BP 

tinggi siswa tetap dapat dipertahankan, ASC PAI & BP sedang siswa dapat  

dikembangkan serta tingkat ASC PAI & BP rendah siswa dapat ditingkatkan. 

5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil peneltian ini, beberapa hal yang direkomendasikan 

peneliti adalah sebeagai berikut. 

5.3.1 Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan utama dalam 

usaha pembentukan konsep diri akademik (ASC) positif siswa dalam 

mata pelajaran PAI & BP. Sekolah bersama guru PAI & BP harus 

meyakinkan siswa-siswanya akan kemampuan dan keberhasilannya 

dalam belajar yaitu dengan memberikan fasilitas yang memadai untuk 

para siswanya, seperti sumber belajar yang komplit, ruang kelas dan 

tempat pembelajaran lainnya yang nyaman, mengadakan kegiatan-

kegiatan sekolah yang dapat menunjang kreatifitas dan wawasan siswa 

terutama dalam bidang PAI. Dengan mendorong siswa memiliki konsep 

diri akademik yang positif berarti sekolah telah membantu siswa agar 

dapat menerima dan mengembangkan keunikan dan potensi yang 

dimiliki oleh siswa-siswanya. 

5.3.2 Bagi siswa, hasil penelitian ini menjadi salah satu sumber data yang 

dapat memberikan gambaran tingkat ASC PAI & BP mereka agar 

kemudian dapat menjadi tolak ukur agar terus menngembangkan ASC 

PAI & BP mereka. Bagi siswa yang memiliki ASC rendah diharapkan 

mampu meningkatkan konsep diri akademiknya yaitu dimulai dengan 

percaya dan menerima setiap kekurangan maupun kelebihan yang ada 

pada dirinya sendiri, selain itu mampu memandang dirinya secara positif, 

berani mencoba dan mengambil resiko, selalu optimis, dan antusias 

dalam menetapkan arah dan tujuan hidup. Sedangkan bagi siswa yang 

telah memiliki ASC tinggi dan sedang diharapkan dapat 
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mempertahankan dan terus mengembangkan ASC nya. Siswa dapat 

mencoba untuk melakukan reward and punishmant yaitu memberikan 

hadiah kepada diri sendiri ketika mengalami perkembangan ASC  ke arah 

yang lebih positif. 

5.3.3 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pengambilan data ASC PAI 

& BP siswa tidak hanya terpaku sebatas dengan menggunakan metode 

angket kuesioner tertutup dan terbuka saja, tetapi juga dapat 

menambahkan metode wawancara kepada kepala sekolah, guru PAI & 

BP serta siswa. Bahkan lebih baik jika melakukan observasi, tes, studi 

dokumen, Focus Group Discussion, konseling kelompok dan individual 

terhadap siswa dan guru serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang 

Memengaruhi ASC PAI & BP siswa. 

5.3.4 Bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan agar lebih memfokuskan pada 

aspek-aspek konsep diri akademik yang belum ada pada penelitian ini, 

seperti aspek Classroom Self-concept (konsep diri kelas), yaitu siswa 

membandingkan dirinya dengan teman-teman lain di kelas. Kemudian 

aspek Achievement Self-concept (konsep diri prestasi), yaitu mengacu 

pada pengertian konsep diri yang berhubungan dengan prestasi aktual 

akademik siswa. Hal lainnya yang perlu menjadi fokus bagi peneliti 

selanjutnya adalah  mengembangkan kembali indikator-indikator yang 

sekiranya masih kurang dari instrumen angket ASC PAI & BP pada 

penelitian ini serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat Memengaruhi 

ASC PAI & BP lainnya yang belum tercantum dalam hasil penelitian ini. 

Serta diharapkan peneliti selanjutnya juga untuk menindaklanjuti 

penelitian ini dengan melakukan penelitian tentang  upaya sekolah dalam 

pembentukan konsep diri akademik (ASC) positif siswa dalam mata 

pelajaran PAI & BP. 

  


