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.BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar agar 

peserta didik aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, kecerdasan, pengendalian diri, akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan tidak bisa 

dipisahkan dari suatu bangsa, bahkan maju mundurnya kualitas suatu bangsa 

dapat diukur dari maju mundurnya dari sektor pendidikan. Oleh karena itu, jika 

ingin untuk memajukan suatu bangsa maka salah satu yang terpenting adalah 

dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di suatu bangsa atau 

negara tersebut. 

Pendidikan merupakan proses yang berfungsi membimbing siswa dalam 

kehidupan sesuai dengan tugas-tugas perkembangan yang harus dijalani oleh 

anak. Sebagai pendidik harus mengetahui tugas-tugas ini agar dapat 

membimbing anak didik menyelesaikan tugas-tugas perkembangan itu 

sehingga mencapai suatu keutuhan kemampuan yang baik dan kepribadian 

yang matang. 

Fase perkembangan pada masa kanak-kanak terjadi ketika kematangan 

fisik sudah terjadi, maka anak ini mempunyai tugas berjalan, tugas-tugas ini 

akan muncul pada setiap individu sesuai dengan fase-fase perkembangan dari 

individu itu. Begitu jugalah pada usia anak yang sudah sekolah dimana salah 
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satu tugas perkembangannya belajar bergaul dengan baik dengan teman-teman 

sebayanya. 

Dalam dunia pendidikan pada umumnya dan dalam proses pendidikan 

pada khususnya, aktivitas belajar merupakan inti utama, dalam arti kata bahwa 

pendidikan sendiri merupakan bantuan yang dihasilkan melalui kegiatan 

belajar. Dalam kaitan itu menurut psikologi Gestal bahwa belajar itu adalah 

proses aktif. Sedangkan yang dimaksud aktif di sini adalah bukan saja aktivitas 

yang nampak saja seperti gerak badan akan tetapi juga termasuk aktivitas-

aktivitas mental seperti berpikir, mengingat dan sebagainya. 

Pendidikan merupakan proses kegiatan yang disengaja untuk 

menimbulkan suatu hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan.
1
 Pendidikan yang baik tentu akan berpengaruh kepada pola tingkah 

laku yang baik, dan sebaliknya pendidikan yang buruk akan berpengaruh 

terhadap akhlak dan kepribadian seseorang yang cenderung akan menjadi 

buruk. Dengan demikian hendaknya pendidikan dirancang sebaik mungkin 

agar bisa menjadikan manusia yang berkhlak dan berkepribadian yang baik. 

Dalam pendidikan ada pembelajaran baik itu secara kelompok ataupun 

secara perorangan. Dalam pendidikan juga ada aktivitas belajar baik itu 

didalam ruanganataupun diluar ruangan belajar. Aktivitas belajar merupakan 

kegiatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung baik kegiatan jasmani 

maupun kegiatan rohani.
2
 Tanpa adanya aktivitas dapat dikatakan bahwa siswa 

tidak belajar. Hasil belajar diperoleh siswa tidak akan optimal kalau aktivitas 

                                                           
1
 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar,  ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 18 

2
Zakiah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011),h. 137 
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belajarnya tidak sesuai dengan yang semestinya. Tanpa aktivitas belajar yang 

baik maka tidak akan memberikan hasil belajar yang baik.
3
 Hal ini sejalan 

dengan pendapat Sardiman yang mengatakan bahwa aktivitas merupakan 

prinsip atau asas yang sangat penting didalam pembelajaran.
4
 Untuk itu, dalam 

proses belajar mengajar tugas guru dalam hal pendidikan bukanlah hanya 

menyampaikan dan menjabarkan materi yang diajarkan saja, tetapi juga 

memperhatikan dan menarik minat siswa agar aktivitas belajar dapat terlaksana 

sesuai yang diinginkan. Maka dengan aktivitas belajar, yang baik  diharapkan 

akan dapat memberikan hasil belajar yang baik, sebaliknya tanpa aktivitas 

belajar yang kurang baik maka sulit diharapkan akan memperoleh hasil belajar 

yang baik. 

               

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan.”(Q. S. Al-Mujadilah, 58:11) 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT mengangkat derajat 

orang yang berilmu, hal tersebut adalah merupakan bentuk hasil belajar yang 

baik. Hasil belajar yang baik akan di peroleh dari aktivitas menuntut ilmu, 

yaitu aktivitas belajar. Itulah sebabnya dalam ayat ini berisi perintah Allah 

SWT tentang menuntut ilmu, yaitu melakukan aktivitas-aktivitas untuk 

mendapat ilmu. 

                                                           
3
S. Nasution, Didaktit Asas-Asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),  h. 89 

4
Sardiman, A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011), h. 96 
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Dari surah Al-Mujaadilah, secara tidak langsung menyuruh kita untuk 

belajar yaitu, dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu dan juga lembaga-

lembaga yang didalamnya terdapat ilmu. Dimana bahwa Allah SWT akan 

mengangkat derajat orang yang beriman dan juga orang berilmu. 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam proses 

pendidikan di sekolah. Menurut Slameto bahwa berhasil tidaknya pencapaian 

tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses yang diamati siswa sebagai 

anak didik.
5
 Karena pada dasarnya bukan sekedar pengalaman melainkan 

proses yang berlangsung secara aktif dan interaktif dengan menggunakan 

berbagai bentuk perbuatan untuk pencapaian tujuan. Tingkah laku itu terdapat 

hubungan antara stimulan (rangsangan) dengan respon. 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam setiap penyelenggaraanpendidikan. Ini berarti bahwa 

berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada 

proses belajar yang dialaminya. Belajar adalah key term(istilah kunci) yang 

paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar 

sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Sebagian orang beranggapan bahwa 

belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghapal fakta-fakta yang 

tersaji dalam bentuk informasi/materi pelajaran. Orang yang beranggapan 

seperti demikian biasanya akan segera merasa bangga ketika anak-anaknya 

                                                           
5
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Ed. 

Rev, Cet. 5, 2010), h. 1 
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telah mampu menyebutkan kembali secara lisan (verbal) sebagian besar 

informasi yang terdapat dalam buku teks atau yang diajarkan oleh gurunya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan betapa pentingnya aktivitas 

belajar, karena dengan aktivitas belajar yang baik akan memperoleh hasil 

belajar yang baik pula. Sebaliknya jika aktivitas belajar yang kurang baik maka 

akan sulit memperoleh hasil yang baik. Hal ini berlaku pada setiap mata 

pelajaran, termasuk pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Jika 

seseorang siswa memiliki aktivitas belajar yang baik, maka ia akan 

memperoleh hasil belajar yang baik pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam tersebut. Sebaliknya jika seseorang siswa tidak memiliki aktivitas belajar 

yang baik, maka hasil belajarnya pun cenderung rendah pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam. 

Salah satu lembaga pendidikan di Pekanbaru yang mengajarkan mata 

pelajaran Sejarh Kebudayaan Islam adalah Madrasah Aliyah (MA) Pondok 

Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru. Siswa menerima mata pelajaran ini sejak 

kelas X sampai kelasXII. Jika dilihat hasil belajar siswa pada mata pelajaran ini 

cukup bervariasi. Ada yang tinggi dan ada pula yang tergolong rendah. Jika 

diperhatikan uraian di atas, maka hasil belajar yang bervariasi tersebut ada 

hubungannya dengan aktivitas belajar mereka. Namun, berdasarkan hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan Guru Sejarah 

Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri 

Pekanbaru, penulis menemukan bahwa aktivitas belajar siswa pada mata 
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pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sudah tergolong baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari beberapa gejala antara lain: 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam. 

2. Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum difahami dalam pelaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. 

3. Meskipun siswa memiliki buku pegangan atau buku paket, tetapi siswa rajin 

mencatat hal-hal penting yang tidak ada di dalam buku paket. 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru bahkan menjawab pertanyaan dari teman 

lain.  

Namun hasil belajar sebagian siswa pada nilai rapor masih tergolong 

rendah . Masih ada yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yakni 78. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul KORELASI ANTARA AKTIVITAS 

BELAJAR SISWA DAN HASIL BELAJAR SEJARAH KEBUDAYAAN 

ISLAM MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN DINIYAH 

PUTERI PEKANBARU. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis 

perlu membuat penegasan istilah, yaitu : 
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1. Aktivitas belajar 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “aktivitas adalah kegiatan atau 

kesibukan”.
6
 Sedangkan menurut Sardiman, A. M. “aktivitas adalah segala 

kegiatan yang dilaksanakan baik jasmani atau rohani”.
7
 Dengan demikian 

dapat disimpulkanbahwa aktivitas adalah segala yang dilakukan atau 

kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun psikis. 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Maka dapat dipahami bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian 

tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami 

siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau 

keluarganya sendiri.
8
 

Aktivitas belajar merupakan suatu proses pembelajaran yang 

dilaksanakan Guru dengan sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik 

aktif bertanya dan mengemukakan gagasan.
9
 Aktivitas belajar juga dapat 

diartikan sebagai interaksi yang aktif antara guru dengan siswa, siswa 

dengan siswa maupun siswa dengan sumber belajar. 

Aktivitas belajar yang penulis maksudkan dalam penelitian ini 

adalah aktivitas belajar siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah 

Puteri Pekanbaru pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

                                                           
6
Desy Anwar,Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Surabaya: Amelia, 2003), h. 25 

7
Sardiman, A. M, Op. Cit, h. 80 

8
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan baru,(Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2014), h. 87 
9
Hartono, PAIKEM Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, 

(Pekanbaru: Zanafa, 2008), h. 11 
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2. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
10

Hasil belajar yang penulis 

maksudkan dalam penelitian ini adalah skor atau nilai yang diperoleh dari 

nilai rapor semester Genap Tahun Ajaran 2016/2017.   

3. Sejarah Kebudayaan Islam 

Merupakan catatan lengkap tentang segala sesuatu yang dihasilkan 

oleh umat Islam untuk kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia. Sejarah 

Kebudayaan Islam yang penulis maksud disini adalah sebuah mata pelajaran 

yang diikuti oleh siswa di sekolah. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di identifikasikan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

Aktivitas belajar siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri 

Pekanbaru. 

a. Bagaimana hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islamsiswa Madrasah 

Aliyah PondokPesantren Diniyah Puteri Pekanbaru? 

b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar siswapada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah PondokPesantren 

Diniyah Puteri Pekanbaru? 

                                                           
10

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar, (Remaja Rosdakarya, 2009), h. 22 
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c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah PondokPesantren 

Diniyah Puteri Pekanbaru. 

d. Apakah ada hubungan antaraaktivitas belajar dan hasil belajar Sejarah 

Kebudayaan Islamsiswa Madrasah Aliyah PondokPesantren Diniyah 

Puteri Pekanbaru? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang dikemukakan dalam kajian ini, 

seperti yang ada pada identifikasi masalah di atas, maka penulis 

memfokuskan penelitian ini, yaitu: “ Korelasi Antara Aktivitas Belajar dan 

Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru”. 

3. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya:  

Apakah adakorelasiantara aktivitas belajardanhasil belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah PondokPesantren Diniyah Puteri 

Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui korelasi aktivitas belajar dan hasil belajar Sejarah 

Kebudayaan Islamsiswa Madrasah Aliyah PondokPesantren Diniyah Puteri 

Pekanbaru. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat yang harus dilengakapi penulis dalam rangka 

mengakhiri program perkuliahan sarjana Strata Satu (S1) dan untuk 

memperoleh gelar sarjana Pendidikan Islam (S. Pd) Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru. 

b. Hasil penelitian dapat berguna bagi siswa untuk dapat melakukan 

aktivitas belajar yang baik agar bisa mendapatkan hasil belajar yang 

baik. 

3. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai masukan bagiMadrasah Aliyah PondokPesantren Diniyah 

Puteri Pekanbaru. 

b. Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dalam kajian ilmiah 

sekaligus untuk mengembangkan keterampilan dan cakrawala berfikir 

penulis. 

c. Sebagai pengalaman penulis dalam bidang penelitian tentang proses 

belajar. 

d. Sebagai sumbangan penulis kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau, yang merupakan 

salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu (S1) 

pada jurusan Pendidikan Agama Islam. 

 

 


