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BAB II 

KAJIAN TEORITAS 

A. Keaktifan  

Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya giat menjalankan 

kewajiban dengan rajin dan bersemangat dengan sungguh-sungguh. Keaktifan 

merupakan kata yang berawalan ke dan berakhir –kan maka keaktifan berarti 

kegiatan kesibukan. 

Keaktifan merupakan dasar yang penting dalam belajar karena tanpa 

keaktifan tidak mungkin seseorang itu berhasil dalam belajar. Keaktifan dalam 

proses belajar mengajar adalah berfungsinya semua alat yang ada pada diri 

siswa dalam proses belajar mengajar terutama pikiran, pendengaran, 

penglihatan, tangan dan sebagainya yang digunakan dalam bimbingan belajar. 

Keaktifan dalam belajar menurut Nana Sudjana adalah sebagai berikut: 

1. Siswa lebih banyak mencari informasi ketika akan melaksanakan 

pembelajaran. 

2. Siswa banyak memberikan pertanyaan kepada guru ketika 

pembelajaran sedang berlangsung. 

3. Apabila guru bertanya siswa lebih banyak mengeluarkan pendapat. 

4. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

5. Siswa memecahkan persoalan yang sulit bersama teman-teman yang 

lain. 

6. Siswa menyimpulkan hasil belajar bersama teman-teman yang lain. 
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7. Siswa memanfaatkan sumber belajar untuk membantu mengerjakan 

tugas yang di berikan oleh guru.
11

 

Dengan adanya keaktifan siswa dalam mengikuti bimbingan belajar 

akan menghasilkan belajar yang lebih baik, sebab siswa mencari dan 

menemukan sendiri sumber belajar itu, sehingga apa yang ia peroleh dapat 

tersimpan dengan baik. 

Keaktifan pada dasarnya menyangkut keseluruhan panca indra 

sebagaimana sudah dijelaskan diantaranya membaca, menghafal, 

memperhatikan, berdiskusi membuat kesimpulan dan sebagainya yang 

berhubungan dengan keaktifan belajar, dalam hal ini dalam mengikuti 

bimbingan belajar, hal itu bisa tercapai apabila dibarengi dengan kesungguhan 

siswa dalam keaktifitas semaksimal mungkin dalam mencapai prestasi, karena 

mustahil bisa mencapai prestasi tanpa keaktifan menyimak, membaca, 

berbicara, menulis dan menghapal. Dari beberapa pengertian di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa keaktifan dalam belajar bimbingan belajar adalah 

suatu proses yang dilakukan seseorang dalam rangka memperoleh perubahan 

pisik dan psikis, karena pada dasarnya belajar adalah perbuatan untuk 

mengubah tingkah laku dengan melakukan kegiatan dalam bimbingan belajar. 

Dengan demikian keaktifan mengikuti bimbingan belajar adalah 

kegiatan atau kesibukan yang dilakukan oleh siswa dalam mengikuti 

bimbingan belajar baik menerima, menanggapi serta menganalisa bahan-bahan 
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pelajaran dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memperoleh perbuatan 

pisik maupun psikis. 

Keaktifan disini mancakup keaktifan jasmani dan rohani secara umum 

meliputi: 

a. Keaktifan indra yaitu meliputi pendengaran, penglihatan, peradaban dan 

lain-lain. 

b. Keaktifan akal maksutnya anak harus aktif atau diaktifkan untuk 

memecahkan masalah-masalah dan lain-lain. 

c. Keaktifan ingatan anak harus menerima bahan pelajaran yang 

disampaikan guru. 

d. Keaktifan emosi yaitu anak harus mencintai pelajarannya.
12

 

Sedangkan keaktifan siswa dalam belajarc terbagi tiga macam 

a. Tatap muka. 

b. Keaktifan terstruktur. 

c. Kegiatan mandiri.
13

 

Adapun aktivitas siswa yang dilakukan dalam belajar anatara lain: 

a. Mencatat keterangan dari guru. 

b. Menggunakan kesempatan bertanya yang di berikan guru dengan 

sebaik-baiknya. 

c. Memberi tanda-tanda dalam buku pegangan. 

d. Mengosongkan bebrapa garis keterangan yang tidak tercatat, kemudian 

menanyakan pada guru menjelang akhir pelajaran.
14
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B. Bimbingan Belajar 

Secara terminologis kata bimbingan mrupakan terjemahan dari kata 

“guidance” berasal dari kata kerja “toguide” yang mempunyai arti 

menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu. Sesuai dengan 

istilahnya maka secara umum bimbingan dapat diartikan bantuan atau 

tuntunan.
15

 

Bimbingan belajar adalah bimbingan yang memungkinkan siswa 

mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang 

baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarntya, 

serta berbagi aspek tujuan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan belajar 

lainnya.
16

 

Jumhur mengatakan bahwa: “Bimbingan merupakan suatu proses 

bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan dari 

yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri sendiri secara maksimal 

kepada keluarga dan masyarakat”.
17

 

Bimbingan belajar merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh guru untuk membantu siswa untuk mengatasi segala macam 

permasalahan belajar yang dihadapinya dan meraih tujuan yang ingin 

dicapainya melalui belajar yaitu pengembangan pribadi. 

Dalam bidang bimbingan belajar, pelayanan bimbingan belajar di SMP 

membantu siswa mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik 
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untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkannya 

melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Dan bidang ini dapat 

dirinci sebagai berikut: 

1. Pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien serta 

produktif, baik dalam mencari informasi dari berbagai sumber belajar, 

bersikap terhadap guru dan nara sumber, mengembangkan keterampilan 

belajar, mengerjakan tugas-tugas pelajaran dan menjalani program 

penilaian hasil belajar. 

2. Pemantapan disiplin belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun 

kelompok. 

3. Pemanfaatan penguasaan materi program belajar di sekolah sesuai 

dengan perkembangan ilmu dan teknologi dan kesenian. 

4. Pemantapan penguasaan dan pemanfaatan kondisi fisik sosial agama 

dan budaya. Lingkungan sekitar untuk pengembangan pengetahuan dan 

kemampuan, serta pengembangan pribadi. 

Bahwa bimbingan adalah suatu bantuan yang di berikan kepada 

individu tersebut sehingga dapat mengembangkan prestasi yang ada dalam 

dirinya, sehingga individu tersebut dapat hidup mandiri tanpa harus ada 

keterkaiatan dengan orang lain. 

Bimbingan disekolah adalah “proses pemberian bantuan kepada murid 

dengan memperhatikan murid sebagai individu, makhluk sosial serta 

memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individu agar murid itu dapat 

membuat tahap maju seoptimal munkin dalam proses perkembangannya dan 
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agar ia dapat menolong dirinya menganalisa dan memecahkan masalah-

masalahnya. Semua itu demi menentukan kebahagiaan hidup terutama 

ditekankan kepada kesejahteraan mental”.
18

 

Menurut Rohman Nata Wijaya bimbingan adalah suatu proses memberi 

bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinabungan supaya 

individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggub mengarahkan 

dirinya bagi dapat bertindak wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan 

keluarga serta masyarakat dengan demikian dia dapat mengecap kebahagiaan 

hidup dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi kehidupan masyarakat 

umumnya, bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara 

optimal sebagai makhluk sosial. 

Menurut Surya (1986:6) menemukan bimbingan adalah suatu proses 

pemberian bantuan yang tulus menerus yang sistematis dari bimbingan agar 

tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, 

dan perwuudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan 

penyesuaian diri dengan lingkungan.
19

 

Pendidikan yang bermutu adalah yang menginterprestasikan bidang 

pembinaan siswa yang terkait dengan program pemberian layanan peserta didik 

dalam upaya mencapai perkembangan yang optimal, melalui interaksi yang 

dehat dan lingkungan yang personal, dan yang paling bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan bidang ini adalah guru pembimbing. 
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Peter dan Perwell mencatat 8 prinsip khusus bimbingan di lingkungan 

sekolah yaitu: 

a. Bimbingan ditujukan bagi semua siswa. 

b. Bimbingan membantu siswa kearah kematangan. 

c. Bimbingan merupakan proses layanan bantuan yang berkelanjutan dan 

terintegrasi. 

d. Bimbingan difokuskan kepada proses dorongan. 

e. Bimbingan membantu siswa untuk mengenal dan memahami menerima 

dan mengembangkan diri. 

f. Bimbingan menekankan pada perkembangan potensi jiwa secara 

maksimal. 

g. Bimbingan bertanggung jawab mengembangkan kesadaran siswa akan 

lingkungan (dunia luar) dan mempelajari secara efektif. 

h. Bimbingan melakukan penilaian secara periodik terhadap 

perkembangan siswa.
20

 

 

Bimbingan belajar perlu diadakan karena sebagian siswa: 

a. Kurang memiliki kebiasaan belajar yang baik. 

b. Kurang memahami cara belajar yang efektif. 

c. Kurang memahami kesulitan belajar. 

d. Kurang memahami cara membaca buku yang baik. 

e. Kurang memahami cara membagi waktu belajar. 

f. Kurang menyenangi pelajaran tertentu.
21

 

                                                             
20

Samsu Yusuf L N Opcit hal 19 



 

 

16 

Tujuan bimbingan bagi siswa: 

a. Membantu murud-murid untuk mengembangkan pemahaman diri 

sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar, serta kesempatan 

yang ada. 

b. Membantu murid-murid mengembangkan motif-motif  dalam belajar, 

sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti. 

c. Memberi dorongan dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam proses pendidikan. 

d. Membantu murid-murid untuk hidup dalam kehidupan yang seimbang 

dalam berbagai aspek fisik, mental, sosial.
22

 

Tujuan bimbingan belajar bagi siswa 

Tujuan dari bimbingan belajar ialah membantu siswa agar: 

a. Memahami dan menilai dirinya terutama yang berkaitan dengan segi 

potensi yang ada dalam dirinya, mengenai kemampuan, minat, bakat, 

sikap, dan cita-citanya. 

b. Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya, serta 

yang ada dalam masyarakat. 

c. Menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang 

disebabkan diri sendiri dan lingkungan. 

d. Mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan 

potensi yang ada dalam dirinya.
23
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e. Bimbingan membantu para siswa untuk meningkatkan hasil belajar 

yang baik dan berupaya agar mereka tidak mengalami kegagalan 

dalam belajar.
24

 

Menurut Juhana Wijaya, Bimbingan adalah suatu proses pemberian 

bantuan kepada individu yang dilakukan secara terus menerus supaya individu 

itu dapat memahami dirinya secara wajar sesuai dengan tuntunan dan keadaan 

lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, dengan demikian ia dapat 

mmberi sumbangan yang berarti kepada masyarakat.
25

 

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa bimbingan merupakan 

suatu proses pemberian bantuan dari seseorang yang mempunyai kepribadian, 

kecakapan dan pendidikan yang memadai individu atau kelompok individu, 

bantuan itu diarahkan kepada pemberian dan pengembangan pribadi, baik 

dalam kemampuan maupun mencari kesejahteraan sesuai dengan fitrahnya. 

 

C. Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan agama Islam 

a. Pengertian hasil belajar 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil belajar 

(product) menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu 

aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara 

fungsional. Hasil produksi adalah perolehan yang didapatkan karena 
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adanya kegiatan mengubah bahan (raw materials) menjadi barang jadi 

(finished goods).
26

 

Hasil belajar siswa pada dasarnya adalah perubahan tingkah laku. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup 

bidang kognitif, efektif dan psikomotoris.
27

 Setiap proses belajar yang 

dilaksakan oleh peserta didik akan menghasilkan hasil belajar. Di dalam 

proses pembelajaran, guru sebagai pengajar sekaligus pendidikan 

memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam rangka 

membantu meningkatkan keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh 

kualitas pengajaran dan faktor intern dari siswa itu sendiri. Menurut 

Abdurrahman dalam bukunya pendidikan bagi anak berkesulitan belajar, 

menyatakan bahwa: 

Hasil belajar adalah kemampuan yang di proleh anak setelah 

melalui kegiatan. Belajar itu sendiri merupakan proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan prilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan yang terprogram dan terkontrol yang disebut 

kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, tujuan telah ditetapkan 

lebih dahulu oleh guru.
28
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Allah berfirman dalam Surah Al- Baqarah ayat 202: 

                      

Artinya: “mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari 

pada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat 

perhitungan-nya.” 

Hasil belajar yang baik hanya dicapai melalui proses belajar yang 

baik pula. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit dihadapkan 

terjadinya hasil belajar yang baik. Penilaian hasil belajar mengisyaratkan 

hasil belajar sebagai program atau objek yang menjadi sasaran penilaian. 

Menurut Nana Sudjana, hasil belajar sebagai objek penilaian dapat 

dibedakan kedalam beberapa kategori, antara lain keterampilan dan 

kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita. Senada dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Nana Sudjana, Dr. Purwanto 

mengatakan hasil belajar adalah perubahan prilaku disebabkan karena dia 

mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses 

belajar mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Hasil belajar itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, 

efektif dan psikomotorik.
29

Melihat pendapat yang dikemukakan oleh 

kedua para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku yang terjadi setelah mengikuti proses 

belajar mengajar di sekolah yang sesuai dengan tujuan yang telah 
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ditetapkan. Perubahan tingkah laku yang diharapkan setelah memahami 

proses belajar mengajar tersebut meliputi tiga domain, yaitu kognitif, 

efektif dan psikomotor. Hasil belajar adalah tingkah laku yang tidak tahu 

menjadi tahu, timbulnya pengertian baru, perubahan sikap, keterampilan, 

menghargai perkembangan sifat-sifat sosial, emosional dan pertumbuhan 

jasmani.
30

 Hasil belajar adalah kemampuan yang memiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajar. 

b. Enam Kemampuan Hasil Belajar 

Menurut Gagne dalam Nana Sudjana mengemukakan bahwa 

manusia mempunyai kemampuan yang merupakan hasil belajar, sehingga 

pada gilirannya, membutuhkan sekian macam kondisi belajar untuk 

mencapainya. 

Keenam macam kemampuan hasil belajar tersebut adalah: 

1. Adanya perubahan sikap yang terjadi pada siswa. 

2. Adanya perubahan keterampilan pada siswa. 

3. Siswa kosentrasi dalam pembelajaran. 

4. Siswa mempunyai lingkungan yang baik untuk belajar. 

5. Siswa disiplin dalam datang kesekolah. 

6. Siswa aktif dalam belajar.
31

 

c. Prinsip –Prinsip Hasil Belajar 

 William Burton dalam Oemar Hamalik menyimpulkan uraian 

tentang prinsip-prinsip hasil belajar yaitu: 
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1. Hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat 

didiskusikan secara terpisah. 

2. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas dan keterampilan. 

3. Hasil belajar diterima oleh siswa apabila kepuasan pada kebutuhannya 

dan berguna serta bermakna baginya. 

4. Hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-

pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang 

baik. 

5. Hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian dengan 

kecepatan yang berbeda-beda. 

6. Hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat 

berubah-ubah. Jadi tidak sederhana dan statis.
32

 

 

D. Pendidikan Agama Islam 

Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam menyakini, 

menghayati, memahami suatu usaha untuk meningkatkan iman dan takwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam meyakini dan menghayati, 

mengamalkan, agama Islam melalui kegiatan bimbingan.
33

 

Dalam kontek ini pendidikan gama tidak cukup diresapi akan tetapi 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena Pendidikan Agama Islam 

diarahkan untuk pembentukankepribadian sesuai dengan ajaran Islam hal ini 
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sesuai dengan pendapay mahfudh shalahuddin yang mengatakan bahwa: 

“Pendidikan agama adalah usaha sadar yang diarakkan kepada pembentukan 

kepribadian anak didik yang sesuai dengan ajaran Islam” supaya kelak menjadi 

manusia yang cakap dalam menyelesaikan tugas hidupnya yang ridha allah swt 

sehingga terjalin kebahagiaan dunia dan akhirat.
34

 

Pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan bahwa 

pendidikan bahwa pendidikan agama adalah usaha sadar berupa pengajaran 

dan bimbingan terhadap anak didik agar kelak memahami dan 

mengamalkannya yang tercermin dalam tingkah laku yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam dalam dunia pendidikan tidak 

hanya untuk diketahui dan diresapi begitu saja, akan tetapi dituntut untuk 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan agama Islam lebih 

banyak ditujukan kepada perbuatan sikap mental yang akan terwujud dalam 

perbuatan baik sendiri maupun orng lain. 

Tujuan pendidikan agama Islam dalam bimbingan belajar yaitu: 

1. Siswa mengetahui dan mengerti rukun iman lebih dalam dengan 

menunjukkan dalil sederhana dan lebih menunjukkan tanda-tanda 

keimanan dalam prilakunya. 

2. Siswa dapat membaca dan menulis dalam huruf al-qur’an serta dapat 

menghafal dan mengerti ayat-ayat terpilih. 

3. Siswa mengerjakan shalat wajib dan shalat sunat dengan memenuhi 

rukun dan mengerti bacaan sholat. 
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4. Siswa mengetahui dan mengenal menunjukkan tanda-tanda suka 

mengerjakan perbuatan terpuji meninggalkan perbuatan tercela. 

5. Siswa membiasakan hidup bersih sehat jasmani dan rohani.
35

 

 

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

1) Faktor internal meliputi: 

a. Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan yang disertai dengan rasa senang, 

kegiatan yang dimaksud adalah dalam penelitian ini adalah 

memperhatikan pelajaran. Dari dat yang menulis sajikan melalui 

angket dalam belajar pai di smpn 4 siak hulu, siswa banyak menjawab 

selalu hadir, ini dapat kita lihat pad tabel V.5 sebanyak 44 (50%) 

berarti siswa berminat mengikuti bimbingan belajar. 

b. Intelejensiadalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan situasi yang baru 

dan cepat mengetahui menggunakan konsep secara efektif dan 

mempelajari dengan cepat 
36

dari data yang penulis dapatkan melalui 

wawancara dengan guru mata pelajaran pai menurutnya siswa 

memilikiintelejensi tinggi selalu dapat menyelesaikan tugas dengan 

cepat, sebaliknya siswa yang memiliki intelejensi yang sedang kurang 

cepat dalam menyelesaikan tugas.
37

 

  

                                                             
35

DR. Ahmat Tafsir, Meetodelogi Pengajaran Agama Islam, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003, hal 19 
36

Slameto,fakto yang mempengaruhi, jakarta, pt Rineka Cipta, 2003, hal 56 
37

Dat wawancara guru pai 
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c. Perhatian  

Menurut Gazali keaktifan semata mata tertuju kepada objek, objek 

yang di maksut adalah bahan pelajaran yang ditulis sajkan menurut 

angket tabel V.6, dari tabel tersebut diketahui bahwa memperhatikan 

pelajaran guru, hal ini dapat dilihat pada persentase 20,4% 

d. Metode pelajaran 

Metode adalah cara untuk pencapaian tujuan dalam pelajaran, begitu 

juga dengan mata pelajaran PAI, metode yang dipakai dalam pelajaran 

PAI adalah metode campuran yaitu ceramah dan tanya jawab, dengan 

demikian faktor yang mempengaruhi belajar juga campuran. 

e. Cara belajar  

Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisikologis dan 

fsikologis dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil yang 

memuaskan, yang perlu diperhatikan dalam belajar bagaimana tekhnik 

membaca, memcatat, menggaris bawahi, membuat ringkasan, 

kesimpulan apa yang harus dicatat dan sebagainya. 

f. Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar, oleh karena itu pemeliharaan kesehatan sangat 

penting bagi setiap orang baik fisik maupun mental, agar tetap kuat 

pikiran selalu segar dan bersemangat dalam melaksanakan kegiatan 

belajar. 
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2) Faktor external 

Faktor external meliputi: 

1. Faktor keluarga, faktor orang tua sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan anak dalam belajar, seperti tingkat pendidikan 

orang tua dan kerukunan orang tua, di samping itu keadaan rumah 

juga mempengaruhi besar kecilnya dan perlengkapan belajar. 

2. Sekolah faktor sekolah yang mepengaruhi, kurikulim, hubungan 

antara guru dan sisiwa. 

3. Keadaan masyarakat, keadaan masyarakat juga sangat menentukan 

prestasi belajar, bila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakat 

terdiri dari orang yang berpendidikan maka, yang rata-rata anak 

sekolah tinggi, hal ini akan mendorong semangat belajar, namun 

sebaliknya billa tinggal di lingkungan anak nakal maka hal ini akan 

mengurangi semangat anak untuk belajar dan berprestasi. 

4. Lingkungan sekitar, keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal juga 

sangat menentukan terhadap hasil belajar, keadaan rumah dan 

lingkungan sekitar, bangunan rumah, keadaan lalulintas polusi dan 

udara panas, semua ini mempengaruhi kegairahan belajar, 

sebaliknya udara yang sejuk akan menunjang proses belajar 

mengajar 

Kemudian tulus itu menyebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar adalah sebagai berikut: 

1. Faktor kecerdasan 
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2. Faktor bakat 

3. Faktor minat dan perhatian 

4. Faktor cara belajar 

5. Prestasi belajar dalam pembelajaran di pengaruhi oleh pran strategi 

gur dalam belajar 

3) Penelitian yang Relevan 

a. Suripto (2015) meneliti tentang “pengaruh bimbingan belajar 

terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Rejotangan 

Kabupaten Tulungagung tahun pelajaran 2014/2015”. Kesimpulan 

hasil penelitian ini adalah: Terlihat dari hasil penelitian 

menunjukkan siswa yang sangat setuju 86,8%, siswa yang 

menyatakan tidak setuju hanya 13,2%. Keadaan ini menunjukkan 

adanya kemauan siswa untuk mendapatkan bimbingan belajar 

sangat tinggi dalam meraih prestasi belajar. 

b. Karim (2013) dalam penelitian “Pengaruh Keikutsertaan Siswa 

Dalam Bimbingan Belajar Dan Ekstrakulikuler Terhadap Prestasi 

Belajar Matematika” Hasil ini menunjukkan bahwa baik kelas XI 

Jurusan IPA maupun Kelas XI Jurusan IPS, kegiatan ekstrakurikuler 

(eskul) dan bimbingan belajar (bimbel) mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

4) Konsep Operasional 

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam kajian ini maka 

kerangka teoritis tersebut perlu dioperasionalkan agar lebih terarah, 
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adapun keaktifan dalam mengikuti bimbingan belajar dikatakan baik 

apabila memenuhi indikator sebgai berikut: 

1. Siswa lebih banyak mencari informasi 

2. Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik pada guru maupun pada 

siswa 

3. Siswa memberikan respon nyata dan stimulus belajar yang 

diberikan guru  

4. Siswa menyimpulkan pelajaran dengan bahasa masing-masing 

5. Siswa mengajukan pendapat terhadap materi yang disampaikan 

guru 

6. Siswa melakukan penilaian dan memperbaiki pekerjaan yang 

belum sempurna 

7. Siswa memanfaatkan sumber belajar yang diberikan guru 

Indikator-indikator tersebut akan diteruskan dalam alat 

pengumpul data berupa lembar angket kontribusi keaktifan siswa 

mengikuti siswa mengikuti bimbingan belajar dikategorikan dalam 3 

klasifikasi yaitu: 

1. Aktif 

2. Kurang aktif 

3. Tidak aktif 

Aktif tidaknya siswa dalam mengikuti bimbingan belajar 

ditemukan oleh persentase dengan patokan persentase yang diperoleh 

antara: 
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a. 2,6-3,0 Aktif 

b. 2,0-2,5 Kurang Aktif 

c. 1,0-1,9 Tidak Aktif
38

 

Sedangkan untuk mengukur prestasi siswa dalam indikator 

yang digunakan: 

a. Siswa dikatakan memiliki prestasi belajar yang baik apabila nilai 

ujian pada bidang studi pendidikan agama Islam 76-100 

b. Siswa dikatakan memiliki prestasi yang sedang apabila nilai ujian 

pda bidang studi pendidikan agama Islam 56-75 

c. Siswa dikatakan memilioki prestasi yang rendah apabila nilai ujian 

pada bidang agama Islam 40-55 

Karena penelitian ini merupakan penelitian korelasi yang 

menghubungkan keaktifan siswa mengikuti bimbingan belajar 

terhadap prestasi siswa di sekolah terlebih dahulu ditentukan variabel 

yang akan dihubungkan yaitu: 

1. Variabel Y yaitu keaktifan siswa mengikuti bimbingan belajar 

2. Variabel X yaitu hasil belajar siswa yang di peroleh setelah 

diadakan evaluasi 

5)  Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi dasar 

a. keaktifan siswa dalam mengikuti bimbingan belajar berbeda-beda 

b. Prestasi siswa berbeda-beda 

                                                             
38

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Bandung, Rineka Cipta, 1989, hal 246 
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2. Hipotesa 

Semakin aktif siswa mengikuti bimbingan belajar maka 

semakin baik prestasi siswa untuk mnguji hipotesa kerja dirumuskan. 

Ha :  Ada hubungan yang signifikan antara keaktifan dalam 

mengikuti bimbingan  belajar terhadap prestasi siswa 

pendidikan agama Islam 

Ho :  Tidak ada hubungan yang signifikan antara keaktifan 

mengikuti bimbingan belajar terhadap prestasi siswa siswa 

pendidikan agama Islam 

 

 

 


