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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

1. Judul PPM-F : Peningkatan Motivasi Belajar Remaja Muslim Pada 

Pendidikan Non Formal 

     di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur 

2. Tim Pelaksana: 

No Nama Jabatan Bidang Keahlian Institusi Asal Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 
1. Nurul Istiqomah, S.Pd.,M.Pd Ketua 

 

Pendidikan IPS PIPS, FIS, UNJ  5 jam 

2. Nova Scorviana,H.,S.Pd.,M.A Anggota 1 
 

Antropologi PIPS, FIS, UNJ 5 jam 

 

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat 

Remaja Muslim Pada Pendidikan Non Formal di Duren Sawit Jakarta Timur 

 

4. Masa Pelaksanaan 

Mulai : bulan: April tahun: 2020 

Berakhir : bulan: Desember tahun: 2020 

 

5. Usulan Biaya Institusi UNJ: Rp 10.000.000 

 

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat: Rumah Tahfidz Al Maa’uun, Duren Sawit. 

 

7. Mitra yang terlibat (uraikan apa kontribusinya) 

Rumah tahfidz Qur’an Al Ma’uun sebagai tempat penyelengaraan kegiatan. 

 

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

Perilaku belajar siswa dan menurunnya motivasi belajar siswa, solusi nya adalah 

melaksanakan pelatihan motivasi dan tes bakat minat siswa. 

 

9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran (uraikan tidak lebih dari 50 kata, 

tekankan pada manfaat yang diperoleh) 

Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada siswa akan pentingnya Pendidikan 

Dan belajar untuk masa depan. 

 

10. Rencana luaran berupa jasa, sistem, produk/barang, paten, atau luaran lainnya yang 

ditargetkan 

Media online, koran online dan youtube. 
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RINGKASAN  

 

 

Rumah Tahfid Al Maauun merupakan salah satu jenis Pendidikan 

Nonformal yang berada di kota administrasi Jakarta Timur Tepatnya di 

Kecamatan Duren Sawit, yang di dalamnya mendidik remaja muslim usia 

antara 12 hingga 15 tahun. Jumlah siswa yang belajar di Rumah Tahfid 

Alqur’an adalah 10 siswa. Siswa berasal dari berbagai Latar Belakang 

keluarga, berbagai etnis dengan karakter dan kebiasaan belajar yang berbeda 

pula. Fokus Pendidikan mereka adalah menghafal Al Qur’an dan mengikuti 

Pendidikan kesetaraan. Kondisi mereka jauh dari keluarga dan orang tua, 

lingkungan yang berubah dibandingkan tempat tinggal mereka dahulu serta 

proses adaptasi yang membutuhkan waktu lebih lama menyebabkan 

menurunnya motivasi belajar. Selain menghafal Alqur’an siswa juga belajar di 

PKBM, pembelajaran mandiri membuat mereka sedikit bosan dan kurang 

termotivasi. Pengusul akan mengadakan sesi motivasi atau training motivasi 

untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, baik akademik maupun motivasi 

mereka dalam menghafal Al Quran. Dengan training motivasi tersebut 

diharapkan para siswa akan menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk 

belajar dan merancang impian mereka di masa depan. Rumah Tahfidz Al 

Maauun memiliki 10 orang pendidik yang meliputi Guru Al Quran dan guru 

mata pelajaran yang terdiri dari guru tetap yayasan dan guru dari luar Yayasan 

(para Volunteer Pendidikan). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

 

Santri rumah tahfid al Maauun mulai beraktifitas jam 03.00 dini hari. 

Mereka segera berwudhu untuk sholat Tahajjud berjamah dengan teman lanjut 

hafalan dan berjamaah di masjid Almaghfiroh. Rumah Tahfidz Al Ma’uun 

adalah Pesantren mikro berbasis masjid, pusat pembelajaran tahfid nya di 

laksanakan di masjid Al Maghfiroh. Rumah Tahfidz Al Ma’uun lahir dan 

tumbuh dari dan untuk ummat. Pendirian Rumah Tahfidz Al Ma’uun dimulai 

dari adanya wakaf rumah oleh seorang Dermawan yang berada di sekitar 

masjid Al Maghfiroh. Seiring berkembangnya waktu santri mukim di Rumah 

Tahfidz Al Ma’uun berjumlah 10 anak, sebagian besar mereka berasal dari 

Anak yatim dan Dhuafa dari berbagai daerah di Indonesia. 

Rumah Tahfidz Al Ma’uun berlokasi di Komplek Dolog Jaya, Duren 

Sawit Jakarta Timur. Hadirnya rumah tahfidz ini adalah salah satu kontribusi 

nyata dari para jamaah masjid Al Maghfiroh untuk memakmurkan masjid. 

Pendidikan bagi para siswa dilaksanakan oleh para Guru Alqur’an dan guru 

mata pelajaran umum. Siswa diajarkan Pendidikan karakter keagamaan dan 

karakter kejujuran serta kedisiplinan. Diharapkan mereka di kemudian hari 

akan menjadi Muslim yang kaffah yang Hafidz AlQur’an dan mampu menjadi 

pribadi yang bermanfaat bagi seluruh ummat manusia. 

   

1.2  Permasalahan Mitra 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa beragam dari pagi hingga malam hari, 

mereka diajarkan kemandirian dan kerjasama antara siswa dalam hal 

kebersihan, belajar dan bahu membahu menghafalkan Al Qur’an sesuai target 

yang telah di tentukan. Motivasi belajar mereka terkadang naik dan terkadang 

turun. Ada saat mereka sangat termotivasi untuk beraktifitas mengahafal dan 
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belajar pelajaran umum namun adakalanya mereka jenuh dengan aktifitas rutin 

harian. Motivasi belajar yang harus di kembangkan meliputi siswa, guru dan 

seluruh penyelenggara sekolah non formal (Nuryaman, 2003). 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya “perasaan/ feeling” dan didahului dengan tanggapan 

adanya tujuan (Sardiman, 2005). Sedangkan Faturrohman (2012) memandang 

bahwa motivasi sebagai dorongan atau daya penggerak agar seorang manusia 

bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya 

untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jika berdasarkan psikologi, McClelland 

2000 dalam Faturrhman (2012) menjelaskan sebagai “an anticipation of a 

change in effect”.  

Dari pengertian tersebut berasumsi bahwa manusia memiliki dua kondisi 

emosi yang utama yaitu rasa senang dan rasa sakit. Motivasi ini muncul 

sebagai antisipasi dari terulangnya sebuah kejadian tertentu yang dapat 

menimbulkan rasa senang dan rasa sakit tersebut. Dalam konteks kegiatan 

belajar mengajar Sardiman (2005) mendefinisikan motivasi dalam kegiatan 

belajar, sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Kemudian beliau 

melanjutkan mengemukakan mengenai motivasi belajar merupakan faktor 

psikis yang bersifat non-intelektual. Motivasi ini muncul dari dalam individu 

(Yustiani et al., 2015). 

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mau melakukan 

segala kegiatan dalam kehidupannya. Macam atau jenis motivasi sangatlah 

bervariasisi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, menurut Sardiman 

(2005) : Motivasi instrinsik dan ekstrinsik  
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a. Motivasi instrinsik, Jenis motivasi instriksik ini merupakan motivasi utama 
yang sangat berpengaruh terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh 

seseorang, karena motivasi instrinsik ini adalah dorongan yang timbul dengan 

sendirinya dari dalam diri seseorang. Motivasi instrinsik ini menyangkut 

minat, kesiapan belajar, kemandirian, tanggung jawab, dan ketekunan belajar. 
Sebagai contoh peserta didik bermain sepak bola karena menurut mereka 

bermain bola sangat menyenangkan. Atau peserta didik yang gemar 

membaca buku, mereka beranggapan bahwa membaca buku dapat 

memperluas pengetahuan.  
b. Motivasi ekstrinsik, Motivasi ekstrinsik merupakan faktor pendorong yang 

berasal dari luar individu dimana disetiap individu memiliki motivasi 
ekstrinsik, motivasi ekstrinsik menyangkut lingkungan belajar, media belajar, 

sarana pransarana, reward/penghargan yang diberikan oleh pendidik. Seperti 

peserta didik yang mengerjakan pekerjaan rumahnya, karna mereka 
menganggap itu adalah tanggung jawabnya dan jika tidak dikerjakan akan 

mendapatkan teguran atau sanksi oleh gurunya. Peserta didik mendadak giat 

belajar karna hari esok akan ujian dengan harapan mendapatkan hasil yang 

memuaskan. Motivasi tumbuh karna berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

 

Ketika seseorang termotivasi oleh suatu hal kita dapat melihat ciri-ciri 

yang ada pada diri individu tersebut. Uno (2010) menyebutkan beberapa ciri-

ciri motivasi belajar pada diri individu yaitu sebagai berikut : 1) Adanya hasrat 

keinginan berhasil; 2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 3) 

Adanya harapan dan cita-cita masa depan; 4) Adanya penghargaan dalam 

belajar; 5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; 6) Adanya 

lingkungan belajar yang kondusif.  

Berdasarkan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

minat yang tinggi, semangat dan usaha yang gigih dalam belajar, kesiapan 

belajar, aktif dalam proses pembelajaran, mandiri serta tanggung jawab dalam 

belajar akan menghasilkan hasil/prestasi belajar yang baik dan memuaskan. 

Selain itu juga didukung oleh lingkungan belajar yang kondusif dan 

menyenangkan, sarana dan prasarana belajar yang memadai, dan adanya 7 

penghargaan dalam kegiatan pembelajaran. Karena motivasi yang baik dalam 

belajar akan menghasilkan prestasi belajar yang baik pula. Motivasi belajar 

dapat diberikan oleh pendidik dengan berbagai cara yang dilakukan.  

Sardiman (2005) menyatakan ada beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar disekolah yaitu: 1) Pemberian 
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angka; 2) hadiah; 3) Pujian; 4) Hukuman; 5) kompetisi; 6) Ego-involvement;7) 

memberi ulangan; 8) mengetahui hasil belajar; 9) menumbuhkan minat.  

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa motivasi dapat 

ditumbuhkan melalui berbagai cara yang kreatif dan inovatif serta efektif. 

Dalam kegiatan belajar mengajar seorang pendidik dapat memberikan 

motivasi kepada peserta didik dengan cara mengajar dengan menggunakan 

metode yang bervariasi sehingga mampu menumbuhkan minat serta hasrat dan 

menarik perhatiann peserta didik. Kemudiann memberikan tugas harian serta 

ujian memberikan kesempatan untuk menyalurkannya dan mengetahui hasil 

belajar sehingga dapat mencapai keberhasilan berlajar dan tujuan Pendidikan. 
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BAB II 

SOLUSI PERMASALAHAN 

 

2.1 Solusi untuk Mengatasi Permasalahan 

 

a. Pelatihan tentang Motivasi belajar dan upaya peningkatan kesadaran 

siswa akan pentingnya belajar, bertujuan: 

1) Kemampuan kelompok sasaran memiliki pengetahuan dan 

pemahaman meningkat 90% dalam kesadaran pentingnya 

belajar. 

2) Kelompok sasaran mampu memahami akibat dari malas 

belajar dan kerugian bagi dirinya di kemudian hari..  

b. Peningkatan membangun kesadaran siswa dalam menyusun impian dan 

cita-cita siswa di masa yang akan datang 

1) Peningkatan kemampuan siswa dalam mengetahui bakat 

dan minat yang dia miliki. 

2) Kelompok sasaran mampu memupuk dan mengembangkan 

bakat dan minat yang dimiliki demi tercapaianya tujuan 

masa depan. 
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2.2 Rencana Target Capaian Luaran  

No Solusi Jenis Luaran 

1.  Diadakan pelatihan 

motivasi untuk 

meningkatkan kesadaran 

akan pentingnya belajar 

dan perilaku belajar 

yang baik. 

Koran Onlie/Youtube 

2.  Peningkatan kesadaran 

siswa akan dampak dari 

malas belajar 

pengetahuan tentang 

bakat minat yang 

dimiliki. 

sosial media/ video dan poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1.  Metode Pendekatan 

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dilakukan melalui 

penentuan masalah di Rumah Tahfidz Al Ma’uun melalui proses 

identifikasi masalah melalui riset terdahulu maupun observasi lapangan. 

Kemudian dilakukan solusi pemecahan masalah melalui kegiatan berupa 

pelatihan motivasi bagi siswa dan pengembangan kepribadian siswa 

melalui tes bakat dan minat. Adapun skema/ bagan metode pelaksanaan 

terdapat pada bagan 3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1.1  

Skema Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan permasalahan menurunnya motivasi belajar siswa Rumah Tahfidz 

Al Maa’uun serta mencari penyebab permasalahan tersebut. 

Merancang solusi pemecahan masalah 

 

 

Mendesain pelaksanaan program Pelatihan motivasi 

serta tes bakat dan minat siswa untuk mengetahui 

potensi yang dimiliki oleh siswa 
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3.2 Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program 

 

Kegiatan tersebut membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh 

elemen penyelenggara pendidikan non formal di Kecamatan Duren 

Sawit. Adapun tujuan dari pelaksanaan tersebut di antaranya: 

1. Memberi pencerahan tentang pentingnya belajar dan 

pentingnya pendidikan 

2. Memberi pemahaman tentang pentingnya mengetahui bakat 

dan minat dari masa remaja 

3. Memberi pengetahuan tentang dampak negatif dari 

menurunnya motivasi belajar. 

 

Adapun manfaat dari kegiatan tersebut di antaranya:  

1. Bagi para peserta 

Para peserta dapat menambah motivasi mereka kan 

pentingnya Pendidikan, pentingnya belajar untuk menggapai 

cita-cita di masa yang akan dating. 

2. Bagi dosen penyuluh 

Sebagai pendidik yang memiliki latar belakang 

Pendidikan Ilmu Pengetauan Sosial dan Antropologi kami ingin 

memotivasi siswa akan pentingnya belajar dan Pendidikan. 

Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai dosen, kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu 

bentuk dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus 

ditunaikan. 

3. Bagi UNJ 

UNJ sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri 

(LPTK) yang berada di Ibukota Jakarta memiliki tanggung 

jawab untuk dapat memajukan warga sekitar Jakarta 
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khususnya, salah satunya dengan memberikan motivasi siswa 

pada Pendidikan nonformal..  

 

3.3 Jenis Kepakaran yang Diperlukan 

 

Dalam upaya untuk meningkatkan motivasi belajar remaja muslim 

pada sekolah non formal di Kecamatan Duren Sawit Jakata Timur beberapa 

upaya tersebut dilakukan melalui : 

1. Melalui Pendidikan pelatihan motivasi dalam rangka meningkatkan 

kesadaran siswa akan pentingnya belajar bagi masa depan. 

2. Melalui disiplin atropologi, dapat memahami dan mengidentifikasi 

terkait budaya dan perilaku belajar siswa. 

3. Pemberdayaan potensi siswa melalui tes bakat dan minat untuk 

mengetahui potensi siswa dan mengarahkan masa depan siswa
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3.4 Tim Pengusul dan Jenis Kepakaran 

No Nama Jabatan Bidang 

Keahlian 

Tugas 

1. Nurul Istiqomah, 

S.Pd.,M.Pd 

Ketua  Pendidikan 

IPS 

a. Memberikan 

pendidikan lingkungan  

pada masyarakat dan 

pengunjung melalui 

pendekatan kampanye 

a. Mengkoordinir semua 

kegiatan program dan 

melakukan pendekatan 

kepada kelompok 

sasaran. 

b. Melakukan monitoring 

dan evaluasi. 

c. Membuat laporan dan 

artikel. 

 2.  Nova Scorviana, 

H., M.A 

Anggota 

1 

Antropologi  a. Mengkoordinir 

semua kegiatan 

program. 

b. Memberikan 

motivasi pada 

siswa melalui 

pendekatan 

individu. 
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BAB IV 

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN  

 

Adapun rencana target capaian luaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini 

terdapat pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1  

Rencana Target Luaran 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 Publikasi Ilmiah pada Jurnal Pengabdian 

Masyarakat  berISSN 

Publikasi ilmiah sebagai 

syarat wajib 

2 Publikasi pada link youtube  Publikasi sosial media 

online sebagai sarana 

motivasi siswa agar lebih 

semangat menghafal Al 

Qur’an maupun belajar 

pelajaran umum. 
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BAB V 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

5.1. Anggaran Biaya  
       

 

No Komponen Biaya yang didusulkan 

(Rp) 

1. Pembelian bahan habis pakai (ATK), 

peralatan pelatihan, Foto copi, surat 

menyurat , pembuatan video, publikasi 

jurnal, publikasi media, penyusunan laporan, 

cetak, penjilidan, pulsa dan internet 

Rp. 5.000.000  

2. Perjalanan survei/ pendampingan, kegiatan 

pelaksanaan evaluasi,  dan akomodasi, 

konsumsi peserta 

Rp. 5.000.000 

 Jumlah Kebutuhan Total Rp. 10.000.000 

 

5.1 Jadwal Kegiatan 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini rencana akan 

dilaksanakan di Rumah Tahfidz Al Maa’uun, Kecamatan Duren Sawit. pada 

minggu pertama di bulan Mei tahun 2020. Adapun  jadwal kegiatan sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1.  

Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

NO 

Jenis 

Kegiatan 

Bulan 

April-Juni Juli-Agustus  September-Oktober Nopember-Desember 

    

Pek-

1 

Pek-

2 

Pek-

3 

Pek-

4 

Pek-

1 

Pek-

2 

Pek-

3 

Pek-

4 

Pek-

1 

Pek-

2 

Pek-

3 

Pek-

4 

Pek-

1 

Pek-

2 

Pek-

3 

Pek-

4 

 1. Persiapan   v v                           

2.  

Pelaksanaan         V  v  v  V V 

 

    

 

        

Kegiatan                                 

 3. 

Pembuatan 

Laporan 

Kemajuan                         V         

4. 

Perbaikan 

dan                           V     

Pengumpulan                               v 

Laporan                                 V 
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