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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu usaha yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui proses pembelajaran, 

karena pada hakikatnya proses atau kegiatan pembelajaran merupakan 

kegiatan yang sangat penting didalam mencapai tujuan pendidikan. Proses 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa mampu mengulang kembali 

pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya serta dapat mengaplikasikan 

kedalam kehidupan sehari-hari. 

Pada dasarnya pendidikan sebagai salah satu usaha didalam melakukan 

pembinaan dan membimbing serta mengembangkan kepribadian anak, yang 

dilakukan secara bertahap baik melalui pendidikan secara formal maupun 

pendidikan yang diberikan secara tidak formal.  

Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk 

untuk menyelenggaran pendidikan bagi siswa. Bimbingan belajar merupakan 

salah satu bentuk layanan yang penting diselenggarakan di sekolah, yang 

berguna untuk membantu siswa untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh 

siswa dalam belajar. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan untuk 

mencapai prestasi yang dialami oleh siswa tidak selalu disebabkan oleh 

kebodohan atau rendahnya intelejensim sering kegagalan itu disebabkan oleh 

sejauh mana kadar keaktifan siswa dalam mengikuti bimbingan belajar.
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Salah satu cara yang dapat digunakan didalam meningkatkan hasil 

belajar anak dengan memberikan bimbingan belajar. Menurut Soeganda 

bimbingan belajar adalah bantuan yang diberikan kepada anak untuk 

menentukan sendiri dan memberikan respon yang tepat dan kemauan sendiri 

dalam masalah studi dan sosial. 
2
 Bimbingan belajar maknanya adalah 

pemberian bantuan oleh pembimbing kepada yang dibimbing yaitu siswa 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam belajar atau kesulitan-

kesulitan belajar agar bisa belajar dengan sendiri. 
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Dengan hal ini kalau siswa aktif dalam mengikuti belajar dan 

memahami pelajaran memungkinkan siswa tersebut dapat menguasai bahan 

pelajaran yang diajarkan guru, jika diadakan evaluasi dalam belajar 

memungkinkan pula untuk memperoleh prestasi yang lebih baik, dalam arti 

nilai raport. 

Bimbingan belajar peranannya sangat penting bagi kemajuan belajar 

anak, karena belajar pada hakikatnya menurut Agues Sukanto adalah sebagai 

suatu bantuan atau usaha yang diberikan kepada pelajar agar tidak menjumpai 

kesukaran dengan harapan dapat mencapai prestasi dan cita-cita.
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Setiap siswa tentu ingin mencapai prestasi yang maksimal mungin, 

karena prestasi belajar yang maksimal merupakan jalan yang dapat 

memudahkan proses kelanjutan studi dan cita-cita kedepan akan tetapi usaha 
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untuk itu tidak selalu mudah dilakukan hal ini disebabkan oleh proses belajar 

merupakan suatu proses yang komplek dan dipengaruhi oleh banyak faktor. 

SMPN 4 Siak Hulu didalam upaya untuk meningkatkan kemampuan 

siswa nya dengan memberikan jam tambahan setelah pulang sekolah. 

Bimbingan belajar yang diberikan oleh SMPN 4 Siak Hulu kepada siswa 

tergantug dari mata pelajaran yang dirasa kurang dikuasi dengan baik oleh 

siswa seperti salah satunya mengenai pendidikan agama islam. Karena pada 

dasarnya pendidikan agama adalah suatu pembelajaran yang sangat penting 

diterapkan kepada siswa karena hal ini dapat menyangkut kepribadian dan 

moral anak. Dengan adanya jam tambahan yang diberikan oleh pihak SMPN 4 

Siak Hulu kepada siswa diharapkan hal ini dapat meningkatkan hasil belajar 

anak terutama mengenai pendidikan agama islam 

Kegiatan bimbingan belajar yang diberikan oleh pihak SMPN 4 Siak 

Hulu dilaksanakan sepulang sekolah pada hari senin sampai dengan kamis 

dengan lama pertemuan 1 jam. Dimana ada sebelas kelas satu yang kemudian 

dibagi menjadi 3 kelas dihari senin sampai dengan rabu dan 2 kelas dihari 

kamis. Pembagian ini dilakukan karena keterbatasan dari tenaga pendidik.  

Dalam bimbingan belajar siswa dikatakan aktif apabila sering datang 

mengikuti bimbingan belajar atau mengerjaakan tugas yang diberikan guru 

merupakan perilaku fisik, namun yang lebih penting adalah keaktifan fsikis 

seperti yang dikatakan Ahmad Tafsir dalam bukunya menjelaskan indikator 

utama yang menandai siswa dalam suatu proses pengajaran ialah bila siswa 

selalu aktif dalam mengikuti proses pengajaran langkah demi langkah. 
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Anak sebagai makhluk individual dilahirkan dengan bakat dan 

kemampuan dasar yang memerlukan bantuan untuk perkembangannya, 

bimbingan belajar yang diberikan di sekolah akan memberikan banyak 

pengaruh untuk mencapai prestasi yang baik. 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran sangat bergantung pada siswa 

dengan sejumlah aktifitas yang dilakuka, oleh karena itu dalam mengikuti 

bimbingan belajar dituntut aktif dan kreatif. Hal ini relevan dengan pendapat 

Slameto dalam bukunya belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

yang menyatakan bahwa dalam seluruh proses pendidikan di sekolah kegiatan 

belajar merupakan kegiatan yang penting dan pokok, ini berati berhasil atau 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada proses 

belajar yang dialami siswa, dengan demikian belajar yang baik harus melalui 

aktivitas fisik dan psikis. 
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Keaktivan dalam bimbingan belajar sangat diperluakn karena kalau 

siswa aktif dalam bimbingan belajar tentunya akan mendapatkan prestasi 

yang tinggi sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Hamalik bahwa berhasil 

atau tidaknya dalam belajar tergantung pada usaha kemauan dan ketekunan 

sendiri. 
7
 usaha dan ketekunan itu dapat dilihat dari prestasi dalam belajar. 

Semakin tinggi keaktifan siswa dalam mengikuti bimbingan belajar semakin 

tinggi pula prestasi yang diraih. 
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 Untuk mendapat hasil belajar yang baik dari proses belajar mengajar 

siswa dituntut untuk aktif dan kreatif dalam segala hal. Dengan demikian, 

jelaskanlah apabila seorang siswa menginginkan tingkat belajar yang lebih 

baik maka keaktifan dalam belajar sangat diperlukan dan seandainya 

keaktifan sudah dilaksanakan maka prestasi siswa akan lebih baik. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis melihat adanya kesenjangan 

antara harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, hal inilah yang 

membuat penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “HUBUNGAN 

KEAKTIFAN MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS SATU DALAM PELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

NEGERI 4 SIAK HULU”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak jadi kesalah penafsiran tentang judul penelitian ini perlu 

adanya penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat didalam judul ini 

adalah: 

1) Keaktifan  

Keaktifan berasal dari kata aktif yang atrinya giat menjalankan 

kewajiban dengan rajin dan sungguh-sungguh, keaktifan merupakan kata 

yang berawalan ke dan berakhiran kan maka keaktifan berarti atau 

kesibukan.
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2) Bimbingan belajar 

Bimbingan belajar adalah bantuan yang diberikan kepada siswa 

agar tidak menjumpai kesukaran dengan harapan siswa dapat mencapai 

prestasi dan cita-cita
9
yang dilakukan oleh guru dalam mengikuti 

bimbingan belajar, untuk menunjang prestasi, yang penulis maksudnya 

disini adalah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilakukan 

dua hari dalam satu minggu. 

3) Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa menurut W.Winkel adalah keberhasilan yang 

dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa disekolah yang 

mewujudkan dalam bentuk angka.
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Dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Maka untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal 

dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan memberikan 

bimbingan belajar untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang, masalah 

pokok dalam kajian ini adalah: 

a. Bagaimana keaktifan siswa didalam pembelajaran. 

b. Apa salah satu cara untuk dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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c. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara bimbingan belajar 

terhadap hasil belajar siswa 

2. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini hanya membahas bagaimana hubungan yang 

terjadi antara pemberian bimbingan belajar didalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada kelas satu di SMPN 4 Siak Hulu 

3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan belajar terhadap hasil 

belajar siswa SMPN 4 Siak Hulu. 

 

D. Tujuan dan Penggunaan  

1. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan yang signifikan antara keaktifan belajar terhadap hasil belajar 

siswa SMPN 4 Siak Hulu. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain sebagai berikut ; 

a. Bagi penulis 

Dari hasil penelitian semoga memberikan manfaat bagi penulis untuk 

dapat membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada 

dilapangan. 
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b. Bagi pihak sekolah SMPN 4 Siak Hulu 

Sebagai bahan pertimbangan untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan cara memberikan bimbingan belajar yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa didalam proses belajar 

mengajar. 

c. Bagi pihak lain 

Dengan hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan referensi 

yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang hendak 

mengembangkan penelitian mengenai manfaat bimbingan belajar. 

 

 


