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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan selain lembaga dari 

pemerintah yang dianggap mampu menghasilkan manusia yang bermoralitas 

dengan tingkat keimanan yang tinggi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan 

memiliki ciri umum dan khusus. Ciri-ciri pesantren ditandai dengan adanya 

ustadz, adanya asrama, adanya pendidikan dan pengajaran agama. Ciri-ciri 

tersebut yang membedakan pendidikan pesantren dengan pendidikan lainnya. 

Tujuan pesantren antara lain yang pertama, untuk mengembangkan pengetahuan 

yaitu di dalam pesantren peserta didik tidak hanya belajar pengetahuan umum 

namun juga memperdalam pengetahuan agama, kedua, tujuan pesantren yaitu 

untuk mengembangkan kemampuan, kemampuan disini dapat diartikan beragam, 

kemampuan kemandirian, kemampuan peserta didik untuk beradaptasi, 

bersosialisasi dan lain-lainnya. Ketiga, tujuan pesantren adalah untuk menjadikan 

peserta didik seorang yang ahli dalam agama atau menjadi muslim yang memiliki 

keahlian atau ketrampilan untuk membangun kehidupan yang islami di 

masyarakat. (Paturahman, 2012) 

Pada pesantren yang berbasis tahfidz, maka program pendidikan yang 

diterapkan dan ujian akhir yang diberikan bertambah yaitu dengan mengajarkan 

pada peserta didiknya untuk menghafalkan ayat suci Al-Qur’an. Salah satu 

pondok pesantren yang menerapkan kurikulum dari Dinas Pendidikan Nasional 
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dan kurikulum agama serta tahfidz Al Qur an secara seimbang adalah Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur an Ibnu Abbas Klaten. Pondok pesantren ini menerapkan 

program pesantren dan sekolah agar tujuan pendidikan nasional yakni 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab dapat terlaksana. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional tersebut maka di pondok pesantren tahfidzul Qur an Klaten menerapkan 

sistem boarding school yakni seluruh peserta didik atau santri diasramakan. 

Dengan diasramakan, dididik setiap saat, diasuh dan didampingi oleh pengasuh, 

maka diharapkan tujuan pendidikan nasional tersebut akan dapat tercapai. Selain 

program akademik, standar karakter atau akhlakul karimah, pondok juga memiliki 

program tahfidz yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik atau santri. Program 

tahfidz di pondok pesantren tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten, mensyaratkan 

harus lulus ujian 15 juz untuk bisa mendapatkan ijazah SMAIT Ibnu Abbas dan 

Syahadah atau tanda kelulusan dari Pondok Pesantren.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMAIT Ibnu Abbas 

dapatkan hasil presentase peserta didik yang berhasil lolos ujian nasional adalah 

100%, akan tetapi bukan hanya kelulusan saja yang menjadi target seorang peserta 

didik, namun nilai angka yang baiklah yang menjadi impian setiap peserta didik, 

untuk itu hal tersebut menjadi beban tersendiri sebagai seorang peserta didik, 

begitu pula dengan peserta didik pada SMAIT ini, karena di SMAIT tersebut juga 

berbasis Tahfidz maka tidak hanya ujian nasional yang dijadikan syarat kelulusan 



3 
 

 

 

akan tetapi didalamnya terdapat ujian Tahfidz Qur’an yang dijadikan sebagai 

syarat kelulusan. Dalam setiap kenaikan kelas SMAIT maupun SMPIT 

menggunakan model pembelajaran dengan memberikan syarat hafalan Qur’an 

yang harus dicapai peserta didik agar dapat naik ke jenjang selanjutnya. 

Presentase peserta didik dari SMPIT dan SMAIT yang tidak lolos dalam ujian 

tahfidz berjumlah kurang lebih sekitar 5-7% bagi peserta didik yang tidak dapat 

memenuhi syarat kelulusan dari pondok tersebut terdapat dua pilihan, yang 

pertama yaitu tetap berada di pondok tahfidz namun tinggal kelas atau keluar dari 

sekolah namun tidak diberikan ijazah sekolah. Tetapi peserta didik yang sudah 

mengetahui kemampuan dirinya ketika tidak memungkinkan mencapai target 

akhir maka peserta didik tersebut mengundurkan diri dari sekolah dan pondok 

pesantren, namun masih terdapat juga beberapa peserta didik yang tetap berada di 

SMAIT ataupun SMPIT walaupun target tahfidz tidak dapat tercapai dan harus 

tinggal kelas.  

Berdasarkan target-target yang ditentukan, tidak sedikit peserta didik 

yang mampu mencapai lebih dari target-target yang diberikan, sesuai yang di 

tuturkan oleh anggota pengurus sekolah berbasis pondok tahfidz ini menyatakan 

bahwa lulusan tahun 2016-2017 ada sekitar 12 anak dari 64 peserta didik di 

sekolah tersebut yang mampu menghafal 30 juz dan lulus ujian nasional dengan 

nilai yang memuaskan, tidak sedikit pula dari keseluruhan peserta didik yang 

diterima di perguruan tinggi dengan jalur raport atau yang biasa disebut dengan 

SNMPTN. Hal tersebut seperti dalam berita di harian Aceh, yaitu Lembaga 

Pendidikan Islam Al-Fitran School Aceh, yang kembali meluluskan 198 lulusan 
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periode 2016-2017 dengan 6 siswa teladan yang merupakan siswa yang 

mempunyai hafalan 30 juz, seperti yang diungkapkan oleh Bustanul Arifin, 

S.Pd.I, bahwa dirinya mengaku bangga kepada lulusan yang dilakukan wisuda ini. 

Sebab ada tujuh orang yang telah mampu menghafal Al-Qur’an sebanyak 30 juz. 

Tentunya ini akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami selaku 

yayasan. Dirinya juga menyatakan bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk 

dapat mendidik anak bangsa untuk menjadi pribadi yang islami, shaleh, cerdas, 

kreatif, mandiri dan berkarakter. Hal tersebut dapat dilihatnya kegiatan 

keagamaan dan pembentukan karakter. (Rahmat, 2017) 

Kegiatan peserta didik di SMAIT Ibnu Abbas cukup padat, para peserta 

didik diwajibkan tinggal di asrama, pada pagi hari setelah subuh sampai dengan 

pukul tujuh peserta didik harus menyetorkan hafalan barunya (ziyadah), kemudian 

peserta didik yang sudah menyetorkan hafalan barunya kepada ustadz atau 

ustadzah maka baru diperbolehkan untuk bersiap-siap ke sekolah. Ketika sore hari 

setelah sholat asar hingga pukul lima peserta didik diwajibkan untuk menyetor 

halafannya yang lama atau yang sudah dihafalkan (muroja’ah). Dalam setiap 

tingkat kenaikan level kelas di SMAIT ataupun di SMPIT Ibnu Abbas memiliki 

target kelulusan, dari kelas 7 naik ke kelas 8 peserta didik diharuskan memenuhi 

target hafalan 2 juz, kemudian kelas 8 naik ke kelas 9, ditambah 2 juz menjadi 

semua 4 juz, kemudian kelas 9 syarat untuk kelulusan yaitu 6 juz. Sama halnya 

dengan SMP, SMA juga memiliki persyaratan di setiap tingkat kenaikan kelasnya, 

hingga akhirnya peserta didik yang sudah duduk di bangku SMA akhir syarat 

kelulusan untuk ujian akhir bukan hanya ujian nasional, namun juga ujian tahfidz 
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15 juz dalam sekali duduk. Untuk itu, santri diharapkan memiliki suatu 

kemampuan dan aktivitas untuk mengarahkan atau mengontrol proses tersebut. 

Kemampuan tersebut sering disebut dengan regulasi diri (self regulation). Hal 

yang perlu digarisbawahi dari pembelajaran regulasi diri adalah pentingnya 

otonomi dan tanggungjawab pribadi dalam kegiatan belajar (Mastuti, 2009). 

Menurut hasil wawancara dengan peserta didik di pondok tahfidz Ibnu 

Abbas yaitu lima subjek yang diberikan pertanyaan semua rata-rata menyatakan 

bahwa standar ujian tahfidz di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an SMAIT Ibnu 

Abbas Klaten termasuk tinggi karena pada ujian akhir tahfidz harus diselesaikan 

dalam satu waktu, yakni 15 juz. Misalnya pada hari pertama dari pagi hari sampai 

malam hari kemudian dilanjutkan pada keesokan harinya. Tidak hanya itu, 

disetiap tahun kenaikan kelas juga diadakan ujian tahfidz sebagai syarat kenaikan 

kelas. Model ujian ini menurut pengakuan peserta didik saat wawancara 

merupakan syarat kenaikan dan atau syarat kelulusan ujian akhir yang 

memerlukan persiapan materi hafalan dan mental yang baik serta mampu 

mempunyai strategi tersendiri untuk menempuhnya, selain itu para peserta didik 

juga harus pandai membagi waktu karena tidak hanya ujian tahfidz aja namun 

para peserta didik juga harus belajar untuk menyiapkan ujian akademik dari 

sekolah maupun dinas, serta di ujian akhir peserta didik juga harus 

mempersiapkan materi ujian nasional. Untuk memenuhi syarat kelulusan bidang 

akademik, biasanya dibuat program khusus yang diawali dengan pemetaan 

kondisi kemampuan setiap setelah diadakan try out ujian nasional. Diadakan 

training motivasi untuk dapat mengakhiri kegiatan tahun terakhir di sekolah 
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dengan hasil yang memuaskan, yakni lulus tahfidz minimal 15 Juz dan 

kemampuan akademik seperti standar kelulusan yang telah ditetapkan. Seusai 

training motivasi diadakan program bimbingan sukses ujian nasional dan program 

kejar lancar traget tahfidz. Bagi siswa yang telah mencapai jumlah hafalan 15 juz 

diharuskan mengulang-ulang (murojaah) sampai benar-benar lancar kemudian 

mengajukan untuk ujian tahfidz.  

Sesuai dengan peraturan akademik, ujian tahfidz ditempuh sebelum 

ujian akhir. Tetapi bagi beberapa peserta didik yang belum mantap persiapannya 

(belum lancar sepenuhnya) maka ujian tahfidz dapat ditempuh sesudah ujian 

akhir. Keberhasilan seorang peserta didik untuk lulus ujian tahfidz di akhir 

semester maupun di ujian akhir kelulusan yang beragam, tentunya memerlukan 

strategi belajar yang berbeda dengan peserta didik reguler lainnya, serta hal 

tersebut sangat dipengaruhi oleh cara belajarnya, kemandirian membagi waktu 

dan lain-lain. Peserta didik juga harus memperhatikan kesiapan psikologis ketika 

akan menghadapi ujian serta harus memiliki strategi belajar, karena bagi peserta 

didik yang mempunyai kesiapan psikologis dan strategi untuk menempuh ujian 

yang baik maka akan lebih memungkinkan dapat mencapai prestasi yang lebih 

tinggi, demikian sebaliknya. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam 

menjalani proses pendidikannya. Salah satunya adalah kemampuan self regulated 

learning, Regulasi diri dipandang sebagai salah satu kunci keberhasilan siswa. 

Proses regulasi diri melibatkan keaktifan seseorang dalam menghasilkan pikiran, 

perasaan dan tindakan, merencanakan serta terus-menerus mengadaptasikannya 
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guna mencapai tujuan. Menurut Zimmerman dan Schunk yang dikutip oleh 

Darmayanti, regulasi diri memfokuskan pada bagaimana pembelajar 

menggerakkan, mengubah, dan mempertahankan kegiatan belajar baik secara 

sendiri maupun pada lingkungan sosialnya, dalam konteks instruksional informal 

maupun formal (Darmayanti, 2008) 

Regulasi diri terjadi bila siswa secara sistematis mengarahkan perilaku 

dan kognisi mereka ke arah pencapaian tujuan belajar. Pembelajar yang memiliki 

kemampuan regulasi diri akan menunjukkan karakteristik memiliki tujuan, 

bersifat strategis dan konsisten dalam belajar, hal ini dibuktikan bahwa setiap 

kemampuan regulasi diri dalam belajar masing-masing individu berbeda, terlihat 

dengan bagaimana setiap peserta didik di SMAIT Ibnu Abbas dapat melaksanakan 

semua target yang diberikan untuk dapat hasil yang maksimal dalam menjalani 

proses pendidikannya dan ada pula yang gagal ditengah proses pembelajaran 

karena kurang mampu mengikuti standar yang diterapkan. Kemampuan tersebut 

meliputi kemampuan siswa dalam mengikuti proses belajar, membagi waktu 

antara belajar dan bermain serta kemampuan mempersiapkan diri dalam 

menghadapi ujian. Self regulated learning merupakan strategi yang dilakukan 

peserta didik untuk mengelola diri dalam belajar, pengelolaan diri dalam belajar 

adalah suatu kegiatan yang melibatkan aspek kognisi, motivasi dan perilaku siswa 

dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Dalam bahasa Indonesia self regulated 

learningdapat diartikan sebagai pembelajaran mandiri oleh siswa. (Azmi, 2016) 

Dalam strategi belajar self regulated learning ini peserta didik tidak 

hanya mempersiapkan kognitif saja, namun peserta didik juga harus 
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mempersiapkan antara lain memperluas pengetahuan, menjaga motivasi, 

menyadari keadaan emosi mereka dan punya strategi untuk mengelola emosinya. 

Secara periodik self regulated learning ini memonitor kemajuan ke arah 

tujuannya, menyesuaikan dan memperbaiki strategi berdasarkan kemampuan 

peserta didik dan meminimalisir halangan yang mungkin muncul serta melakukan 

adaptasi yang diperlukan. (Lubis dkk, 2015)  

Self regulated learning siswa dapat diketahui dengan melihat 14 strategi 

self regulated learning yang dikemukakan Zimmerman (1989). 14 strategi 

tersebut mengarahkan siswa untuk mengatur personal functional (organizing and 

transforming rehearsing and memorizing, goal setting and planning), untuk 

meningkatkan behavioral fuctional (self evaluating dan self consequating) dan 

untuk mengoptimalkan lingkungan belajar (seeking information, keeping record 

and self monitoring, environmental structuring, seeking social assistance and 

reviewing academic materials). Pengaturan diri ini terjadi sebelum, selama dan 

setelah melaksanakan proses belajar (Rifqiana, 2009) 

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Musyaihah (2016) bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan antara kecerdasan intelektual (IQ) dengan self regulated 

learning siswa PTYQ anak-anak Kudus dengan nilai sig. 0,015 < 0,05. Kemudian 

terdapat korelasi yang signifikan antara kecerdasan intelektual (IQ) dengan 

kemampuan menghafal Al-Qur’an siswa PTYQ anak-anak Kudus dengan nilai 

sig. 0,022 < 0,05. Terdapat korelasi yang signifikan antara self regulated learning 

dengan kemampuan menghafal Quran siswa PTYQ anak-anak Kudus dengan nilai 

sig. 0,035 < 0,05. Dan yang terakhir terdapat korelasi yang dignifikan secara 
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bersama-sama antara kecerdasan intelektual (IQ) dan self regulated learning 

dengan kemampuan menghafal al-quran siswa PTYQ anak-anak Kudus dengan 

nilai sig. 0,048 < 0,05. (Musyaihah, 2016) 

Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang masalah yang 

dikemukakan diatas, peneliti ingin mengetahui secara langsung “Bagaimana Self 

Regulared Learning pada Peserta Didik di SMAIT Ibnu Abbas Klaten” Dengan 

harapan peneliti dapat mengetahui secara langsung persiapan dan strategi yang 

ditempuh, baik mengenai program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta 

evaluasi yang ditempuh sehingga target sehari-hari serta target ujian semester 

yang cukup dianggap berat bagi peserta didik tetapi semua peserta didik merasa 

mampu untuk menempuhnya sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Dengan 

demikian maka judul yang peneliti ajukan berjudul : “Self-Regulated Learning 

Pada Peserta Didik SMAIT Pondok Tahfidzul Qur’an Ibnu Abbas Klaten”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memahami dan 

mendeskripsikan bagaimana self regulated learning yang dilakukan peserta didik 

SMAIT Pondok Pesantren Tahfidzul Qur an. 

C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat berupa :  

1. Bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan di pondok tahfidz agar 

mengetahui strategi-strategi belajar dan kesiapan psikologis serta kemandirian 
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belajar pada peserta didik yang dapat menjadi referensi  untuk kepentingan 

akademiknya nanti.  

2. Bagi orang tua yang akan menyekolahkan anak-anaknya di pondok tahfidz 

agar dapat mengetahui apa saja dukungan yang dipersiapkan untuk kesiapan 

psikologis dan strategi belajar yang harus dilakukan untuk anaknya yang akan 

disekolahkan di pondok tahfidz.  

3. Bagi pengurus pondok maupun guru-guru di sekolah, penelitian ini 

memberikan informasi ilmu psikologi untuk merancang pembelajaran yang 

mengarahkan pada konsep pengaturan diri pada peserta didik dan masukan 

tentang strategi dan kesiapan psikologis bagi peserta didik untuk peserta 

didiknya sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelebihannya.   

4. Bagi peneliti dengan topik sejenis, memberikan informasi mengenai self 

regulated learning peserta didik di pondok tahfidz, serta dapat dijadikan 

bahan perbandingan atau pengembangan penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 




