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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan

masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa kata "belajar" merupakan kata

yang tidak asing. Bahkan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan

formal. Kegiatan belajar mereka lakukan setiap waktu sesuai dengan

keinginan, entah malam hari, siang hari, sore hari atau pagi hari.

Masalah pengertian belajar ini, para ahli psikologi dan pendidikan

mengemukakan rumusan yang berlainan sesuai dengan bidang keahlian

mereka masing-masing. Tentu saja mereka mempunyai alasan yang dapat

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk lebih jelasnya akan

dikemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai defenisi belajar.

Belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan

fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi/materi pelajaran. Orang yang

beranggapan demikian biasanya akan segera merasa bangga ketika anak-

anaknya telah mampu menyebutkan kembali secara lisan (verbal) sebagian

besar informasi yang terdapat dalam buku teks atau yang diajarkan oleh

guru.14

14 Muhibbin Syah, Op. Cit, h. 87
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Slameto mendefenisikan bahwa belajar adalah suatu proses usaha

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.15 Sedangkan Nana Sudjana mengemukakan

bahwa belajar adalah proses aktif. Belajar adalah proses mereaksi terhadap

semua situasi yang ada di sekitar individu. Tingkah laku sebagai hasil proses

belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Berdasarkan

pendapat ini, perubahan tingkah lakulah yang menjadi intisari hasil

pembelajaran.16

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku

sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata

lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil

interaksi antara stimulus dan respon.17

Dalam kegiatan belajar terjadi perubahan perilaku, sebagaimana

dikemukakan oleh Dimyati bahwa belajar merupakan suatu proses internal

yang kompleks, yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang

meliputi unsur afektif, dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai,

interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial.18 Selanjutnya Ibrahim

dan Syaodih yang mengatakan bahwa “agar pelaksanaan belajar berjalan

efesien dan efektif maka diperlukan perencanaan yang tersusun secara

15 Slameto, Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 2
16 Tulus Tu’u, Op. Cit, h. 64
17 Asri Budiningsig, Belajar & Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, h. 20
18 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, h. 18-32
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sistematis, dengan hasil belajar yang lebih bermakna dan mengaktifkan siswa

serta dirancang dalam skenario yang jelas”19

Beberapa prinsip dalam belajar yaitu:

a. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dan apa
yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami.

b. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus.
c. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru.
Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri.

d. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia
fisik dan lingkungannya.

e. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si
subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi
dengan bahan yang sedang dipelajari.20

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan

bahwa belajar merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh

seseorang yang menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang baru

sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, kata kunci

dari pengetian belajar adalah "perubahan" dalam diri individu yang belajar.

Perubahan yang dimaksud tentunya perubahan-perubahan yang dikehendaki

oleh pengetian belajar. Karena belajar merupakan suatu proses usaha, maka di

dalamnya terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai kepada

hasil belajar itu sendiri yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

19 Ibrahim dan Syaodih, Perencanaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 31
20 Sardiman, A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Press, 2004, h. 38
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2. Prestasi Belajar

a. Pegertian Prestasi Belajar

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika

mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Prestasi akademik adalah hasil

belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau

diperguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui

pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi belajar adalah penguasaan

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh matapelajaran,

lazimnya ditunjukkan dengan nilai Tes atau angka nilai yang diberikan

oleh guru.21

Prestasi belajar adalah suatu bentuk grafik yang biasa dipergunakan

untuk melukiskan prestasi belajar peserta didik, baik secara individual

maupun kelompok, baik dalam satu bidang studi maupun untuk beberapa

bidang studi, baik dalam satu waktu maupun dalam deretan waktu

tertentu.22

Selanjutnya Tulus Tu’u merumuskan prestasi belajar sebagai beriktu:

1) Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika
mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di
sekolah.

2) Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya
karena yang bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam
pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sistesa dan
evaluasi.

3) Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai dari
hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan
ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya.23

21 Tulus Tu’u. Loc. Cit
22 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2013, h. 461
23 Ibid
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Tulus Tu’u mengemukakan bahwa prestasi belajar siswa terfokus

pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran di

sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi kognitif, karena aspek ini

yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan pengetahuan

sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. Nana Sudjana dalam Tulus

Tu’u mengatakan bahwa di antrara ketiga ranah ini, yakni kognitif, afektif

dan psikomotorik, maka ranah kognitiflah yang paling sering dinilai oleh

para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa

dalam menguasai isi bahan pengajaran. Karena itu unsur yang ada dalam

prestasi siswa terdiri dari hasil belajar dan nilai siswa.24

Muhibbin Syah menyatakan bahwa pada prinsipnya, pengungkapan

hasil belajar ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai

akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Namun demikian,

pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya ranah

siswa, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang

bersifat intangible (talc dapat diraba). Oleh karena itu, yang dapat

dilakukan guru dalam hal ini adalah hanya mengambil cuplikan perubahan

tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan

perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi

cipta dan rasa maupun yang berdimensi karsa.25

24 Ibid
25 Muhibbin Syah, Op. Cit, h. 213
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b. Kegunaan Prestasi Belajar

Pembuatan prestasi belajar itu di antara lain memiliki kegunaan

sebagai berikut:

1) Untuk melukiskan prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik,

baik secara individual maupun kelompok, dalam satu bidang studi atau

dalam beberapa jenis bidang studi.

2) Untuk melukiskan perkembangan prestasi belajar peserta didik secara

individual maupun secara kolektif dalam beberapa periode tes, pada

suatu bidang studi.

3) Untuk melukiskan prestasi belajar peserta didik dalam beberapa aspek

psikologis dari suatu bidang studi.26

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Prestasi belajar yang diraih seseorang tentunya dipengaruhi oleh

berbagai faktor, baik yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri

maupun dari luar diri (lingkungan sekitarnya).  Tulus Tu’u mengemukakan

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain:

1) Kecerdasan
Artinya bahwa tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki seorang
siswa sangat menentukan keberhasilannya mencapai prestasi belajar,
termasuk prestasi-prestasi lain sesuai macam kecerdasan yang
menonjol yang ada dalam dirinya.

2) Bakat
Bakat diartikan sebagai kemampuan yang ada pada seseorang yang
dibawanya sejak lahir, yang diterima sebagai warisannya dari orang
tuanya.

26 Anas Sudijono, Loc. Cit
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3) Minat dan perhatian
Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Perhatian
adalah melihat dan mendengan dengan baik dan teliti terhadap
sesuatu. Minat dan perhatian biasanya berkaitan erat. Minat dan
perhatian yang tinggi pada suatu materi akan memberikan dampak
yang baik bagi prestasi belajarnya.

4) Motif
Motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat sesuatu.
Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan
seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam belajar,
jika siswa mempunyai motif yang baik dan kuat, hal itu akan
memperbesar usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi.

5) Cara belajar
Keberhasilan studi siswa dipengaruhi pula oleh cara belajarnya. Cara
belajar yang efisien memungkinkan siswa mencapai prestasi yang
tinggi dibandingkan dengan cara belajar yang tidak efisien. Cara
belajar yang efisien sebagai berikut:

a) Berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar
b) Segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima

Membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang dipelajari, dan
berusaha menguasai sebaik-baiknya

Mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal.
6) Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan positif
memberi pengaruh pada prestasi siswa.

7) Sekolah
Selain keluarga, sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan besar
memberi pengaruh pada prestasi belajar siswa.27

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi

dapat digolongkan  menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan

faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu

yang sedang belajar. Yang termasuk dalam faktor intern seperti, faktor

jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor

ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapatlah dikelompokkan

27 Ibid
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menjadi tiga faktor yaitu, faktor keluarga, faktor sekolah (organisasi) dan

faktor masyarakat.28

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dapat berada

dalam diri siswa itu sendiri (faktor internal), dan dapat pula berada diluar

dirinya (faktor eksternal).29

Berdarsarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi

belajar yang diperoleh oleh siswa dipengaruhi oleh faktor internal (dari

dalam diri siswa) dan faktor eksternal (dari luar diri siswa), sedangkan

dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa

adalah faktor eksternal yaitu teman sebaya.

c. Faktor Penghambat Prestasi Siswa

Prestasi belajar siswa terdapat beberapa penghambat yaitu sebagai

berikut:

1) Penghambat dari dalam

Penghambat dari dalam meliputi sebagai berikut :

a) Faktor kesehatan. Siswa yang kesehatannya sering terganggu

menyebabkan banyak waktunya untuk beristirahat.

b) Faktor kecerdasan. Siswa yang tingkat kecerdasannya rendah akan

menyebabkan kemampuan mengikuti kegiatan pembelajaran agak

terlambat.

c) Faktor perhatian. Perhatian di sini terdiri dari perhatian dalam

belajar di rumah dan di sekolah.

28 Slameto, Op Cit , h. 54
29 Surya, 2001, Kapita Selekta Kependidikan SD, Jakarta: Rineka Cipta.  h. 11
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d) Faktor minat. Minat adalah kecenderungan yang tinggi terhadap

sesuatu.

e) Faktor bakat. Bakat adalah potensi-potensi yang dimiliki seseorang

yang dibawa sejak lahir.

2) Penghambat dari luar

Penghambat dari luar meliputi sebagai berikut:

a) Factor keluarga. Factor ini dapat berupa factor orang tua.

b) Factor sekolah. Factor sekolah terdiri dari factor metode

pembelajaran.

c) Factor masyarakat. Factor media massa dapat mengganggu waktu

belajar.

d) Factor lingkungan tetangga.

e) Factor aktivitas organisasi. Bila siswa sangat potensial, aktivitas

organisasi, selain dapat menunjang hasil belajar.30

d. Kriteria Prestasi belajar

Nana Sudjana mengemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam

ketiga aspek hasil belajar.

1) Hasil belajar bidang kognitif
a) tipe hasil pengetahuan hafalan (Knowledge)
b) tipe hasil belajar pemahaman (Comprehention)
c) tipe hasil belajar penerapan (Aplikasi)
d) tipe hasil belajar analisis
e) tipe hasil belajar sintesis
f) tipe hasil belajar evaluasi

30 Tulus Tu’u, Op. Cit, h. 83
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Domain kognitif, afektif dan psikomotorik merupakan

pengklasifikasian prilaku individu menurut Blomm. Yang mana hasil

belajar yang berupa perubahan prilaku yang terbagi dalam tiga aspek

tersebut. Kawasan kognitif merupakan kawasan yang berkaitan dengan

aspek-aspek intelektual atau berpikir/nalar. Di dalamnya mencakup

pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan

(application), penguraian (analyze), pemaduan (synthesis), dan penilaian

(evaluation).

Dalam aspek kognitif, sejauh mana peserta didik mampu

memahami materi yang telah diajarkan oleh pendidik, dan pada level yang

lebih atas seorang peserta didik mampu menguraikan kembali kemudian

memadukannya dengan pemahaman yang sudah ia peroleh untuk

kemudian diberi penilaian/pertimbangan. Sedangkan kawasan afektif yaitu

kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan,

minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya. Di dalamnya

mencakup penerimaan (receiving/attending), sambutan (responding), tata

nilai (valuing), pengorganisasian (organization), dan karakterisasi

(characterization).

Dalam aspek ini peserta didik dinilai sejauh mana ia mampu

menginternalisasikan nilai-nilai pembelajaran ke dalam dirinya. Aspek

afektif ini erat kaitannya dengan tata nilai dan konsep diri. Dalam mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam, aqidah akhlak merupakan salah satu

pelajaran yang tidak terpisahkan dari domain/aspek afektif. Kawasan
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psikomotorik yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek

keterampilan yang melibatkann fungsi sistem syaraf dan otot

(neuronmuscular system) dan berfungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari

kesiapan (set), peniruan (imitation), membiasakan (habitual),

menyesuaikan (adaptation), dan menciptakan (origination).

Ketika peserta didik telah memahami dan menginternalisasikan

nilai-nilai mata pelajaran dalam dirinya, maka tahap selanjutnya ialah

bagaimana peserta didik mampu mengaplikasikan pemahamannya dalam

kehidupan sehari-hari melalui perbuatan atau tindakan. Ketiga domain di

atas yang lebih dikenal dengan istilah domain head, heart, dan hand

merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh pendidik untuk mengetahui

serta mengevaluasi tingkat keberhasilan proses pembelajaran.

Menurut Taksonomi Bloom (Sax 1980) sebagaimana dikutip

Mimin Haryati, kemampuan kognitif adalah kemampuan berfikir secara

hirarkis yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis,

sintesis dan evaluasi.

Pada tingkat pengetahuan, peserta didik menjawab pertanyaan

berdasarkan hapalan saja. Pada tingkat pemahaman peserta didik dituntut

untuk menyatakan masalah dengan kata-katanya sendiri, memberi contoh

suatu konsep atau prinsip. Pada tingkat aplikasi, peserta didik dituntut

untuk menerapkan prinsip dan konsep dalam situasi yang baru. Pada

tingkat analisis, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke

dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, membedakan fakta dan
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pendapat serta menemukan hubungan sebab akibat. Pada tingkat sintesis,

peserta didik dituntut untuk menghasilkan suatu cerita, komposisi,

hipotesis atau teorinya sendiri dan mensintesiskan pengetahuannya. Pada

tingkat evaluasi, peserta didik mengevaluasi informasi seperti bukti,

sejarah, editorial, teori yang termasuk di dalamnya judgement terhadap

hasil analisis untuk membuat kebijakan.

Untuk mengukur keberhasilan aspek kognitif ini, maka guru harus

membuat alat penilaian (soal) dengan formulasi perbandingan sebagai

berikut:

40% untuk soal yang menguji tingkat pengetahuan peserta didik.

20% untuk soal yang menguji tingkat pemahaman peserta didik.

20% untuk soal yang menguji tingkat kemampuan dalam penerapan

pengetahuan.

10% untuk soal yang menguji tingkat kemampuan dalam analisis peserta

didik.

5% untuk soal yang menguji tingkat kemampuan sintesis peserta didik.

5% untuk soal yang menguji tingkat kemampuan petatar dalam

mengevaluasi

Dengan menggunakan formulasi perbandingan soal di atas,
mempermudah seorang guru untuk memperjelas cara berfikirnya dan
untuk memilih soal-soal yang akan diujikan, selain itu juga dapat
membantu seorang guru agar terhindar dari kekeliruan dalam membuat
soal.
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2) Hasil belajar bidang afektif

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli

mengatakan, bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya,

bila seseorang telah menguasai bidang kognitif tingkat tinggi. Hasil

belajar bidang afektif kurang mendapat perhatian dari guru. Para guru

lebih banyak memberi tekanan pada bidang kognitif semata-mata.

Tipe hasil belajar afektif tampak pada murid dalam berbagai tingkah

laku seperti atens/perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi

belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan

lain-lain.

3) Hasil belajar bidang psikomotor

Hasil belajar bidang psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan

(skill), kemampuan bertindak individu (seseorang). Seseorang yang

telah menguasai tingkat kognitif maka perilaku orang tersebut sudah

diramalkan Carl Roges.31

Sedangkan menurut Tohirin prestasi belajar harus mencapai aspek

kognitif, afektif dan psikomotor.

1) Aspek kognitif, tipe prestasi ini mencakup tipe prestasi belajar

pengetahuan hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan

evaluasi.

2) Aspek afektif, bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Sikap

seseorang telah menguasai bidang kognitif tingkat tinggi.

31 Nana Sudjana. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar.Jakarta: Rieneka Cipta, 2005, h. 54
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3) Aspek psikomotor, tipe prestasi belajar ini tampak dalam bentuk

keterampilan dan kemampuan bertindak seseorang.32

2. Rohis

a. Pengertian Rohis

Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari

keseluruhan pengembangan institusi sekolah. Secara yuridis,

pengembangan kegiatan ekstrakurikuler memiliki landasan hukum yang

kuat, karena diatur dalam surat Keputusan Menteri (Kepmen) yang harus

dilaksanakan oleh sekolah dan madrasah. Penyelenggaraan kegiatan yang

memberikan kesempatan luas kepada pihak sekolah, pada gilirannya

menuntut kepala sekolah, guru, siswa dan pihak-pihak yang

berkepentingan lainnya untuk kreatif merancang sejumlah kegiatan

sebagai muatan kegiatan ekstrakurikuler. Muatan-muatan yang dapat

dirancang guru antara lain:

1) Program keagamaan termasuk ROHIS

2) Pelatihan profesional

3) Organisasi siswa

4) Rekreasi dan waktu luang

5) Kegiatan kultural

6) Program perkemahan

7) Program live in exposure.33

32 Tohirin, Op. Cit, h. 157
33 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, Bandung: Alfabeta, 2004, h.

215
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Rohis berasal dari kata rohani dan Islam. Kata rohani dalam bahasa

Arab berarti ruh, sedangkan berasal dari bahasa indonesia arti rohani

adalah ruh yang bertalian dengan yang tidak berbadan jasmani.34

Sedangkan Islam adalah tunduk dan patuh terhadap ajaran yang di

bawakan oleh nabi Muhamammad SAW. Maka Islam merupakan suatu

keyakinan seseorang dalam beribadah dengan ajaran yang di bawakan oleh

nabi Muhammad SAW.35

Maka rohis adalah suatu lembaga keagamaan yang mendidik siswa

dan siswi dengan tujuannya untuk lebih mempercayai adanya Allah SWT

dan Nabi Muhammad  SAW sebagai nabi utusannya yang telah

menunjukan suri teladan yang baik sesuai dengan apa yang di jelaskan

dalam Al-Qur’an.

Adapun pembinaan dan pengalaman ajaran agama Islam bagi siswa

melalui kegiatan rohis dapat diuraikan bahwa pembinaan rohis adalah

suatu kegiatan yang menerus memperbaiki, meningkatkan, dan

menyempurnakan kemampuan seorang anak untuk mencapai tujuan yang

sesuai dengan ajaran islam, dan akan membawa bentuk pengamalan ajaran

Islam sebagai pola kehidupan sehari-hari.

Maka dapat dikatakan kegiatan rohis merupakan suatu langkah

yang dilakukan oleh siswa guna untuk memperoleh pengetahuan tentang

Islam, dan mengajak siswa untuk selalu mengamalkan jaran Islam dalam

kehidupan sehari-hari.

34 Dapartemen Pendidikan dan kebudayaan, Pendidikan dan Kegiatan Ekstrakurikuler, Jakarta:
Depdiknas, h 752

35 Depertemen Agama RI, Ensklopedi Islam, Jakarta: Depag, h 422
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b. Tujuan Rohis

Kegiatan ekstrakurikuler tidak terbatas pada program untuk

membantu ketercapaian tujuan kurikuler saja, tetapi juga mencakup

pemantapan dan pembentukan kepribadian yang utuh termasuk

pengembangan minat dan bakat peserta didik. Dengan demikian program

kegiatan ekstrakurikuler harus di rancang sedemikian rupa sehingga dapat

menunjang kegiatan kurikuler, maupun pembentukan kepribadian yang

menjadi inti kegiatan ekstrakurikuler.

Sebagai suatu ilmu tentu saja bimbingan rohani Islam mempunyai

tujuan yang sangat jelas. Secara singkat tujuan bimbingan rohani Islam itu

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

a) Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia

seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di

akhirat. Memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat

secara jasmaniah dan rohaniah.

b) Meningkatkan kualitas keimanan, ke-Islaman, keihsanan dan

ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata.

c) Mengantarkan individu mengenal, mencintai dan berjumpa dengan

esensi diri dan citra diri serta dzat yang Maha Suci yaitu Allah

swt.36

36 Adz-Dzaky, 2002. Handani Bajtan. Konseling dan Psikoterapi Islam. Yogyakarta: Fajar Pustaka
Baru, h. 23
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2) Tujuan Khusus

a) Membantu individu agar terhindar dari masalah.

b) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

c) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan

kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi

lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi

dirinya dan orang lain37

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa tujuan kegiatan

ekstrakurikuler Rohis adalah untuk memperkaya dan memperluas

wawasan pengetahuan, pembinaan sikap dan nilai serta kepribadian yang

pada akhirnya bermuara pada penerapan akhlak mulia.

c. Kegiatan Rohis di SMP Negeri 1 Keritang

Kegiatan Rohis di SMP Negeri 1 Keritang dilaksanakan dalam satu

Minggu 2 kali pertemuan yaitu pada hari Rabu dan Jum’at. Kegiatan ini

dilaksanakan diluar jam sekolah yaitu Hari Rabu Jam 13.15 – selesai, hari

Jum’at jam 14.30 sampai selesai. Kegiatan Rohis tidak dapat terlaksana

jika tidak ada pembimbing atau guru. Guru yang membimbing kegiatan

Rohis di SMP N 1 Keritang yaitu Ibu Rahmi Dawamil, KH, S.Pd.I dan Ibu

Hasrawati, S.Ag. Materi yang diajarkan dalam kegiatan Rohis mengenai

pembinaan akhlak dan materi Pelajaran Agama Islam yang telah diajarkan

di kelas. Siswa yang mengikuti kegiatan Rohis berasal dari kelas I dan II.

37 Faqih, Ainur Rohim. 2001. Bimbingan dan Konseling dalam Islam. Yogyakarta: UII Press, h. 43
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Alasan kelas III tidak aktif mengikuti kegiatan Rohis dikarenakan harus

focus pada ujian UN dan melaksanakan kegiatan les.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang memiliki relevansi dengan yang penulis lakukan yaitu

penelitian yang dilakukan oleh : Neni Yusnita (2013), dengan penelitian yang

berjudul “Studi Perbandingan Hasil Belajar Antara Siswa Yang Tinggal Dengan

Orang Tua dan Siswa Yang Tidak Tinggal Dengan Orang Tua Di Madrasah

Aliyah Negeri Kampar Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar”. Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa tidak terdapat

perbandingan hasil belajar antara siswa yang tinggal dengan orang tua dan siswa

yang tidak tinggal dengan orang tua di Madrasah Aliyah Negeri Kampar Tanjung

Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Hal ini karena t0 = 2.00

berarti jauh lebih besar dari ttabel baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf

signifikan 1% (2.09>2.00<2.84). Perbedaan Mean (hasil belajar siswa yang

tinggal dengan orang tua = 75.18 dan hasil belajar siswa yang tidak tinggal

dengan orang tua = 71.0) menunjukkan hasil belajar siswa yang tinggal dengan

orang tua lebih baik dibandingkan hasil belajar siswa yang tidak tinggal dengan

orang tua. Unsur relevasinya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-

sama mengangkat tentang perbandingan hasil belajar PAI tetapi subjek yang

diteliti berbeda.
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C. Konsep Oprasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunkan untuk memberikan

batasan terhadap konsep teoritis, hal ini supaya tidak terjadi salah pengertian di

dalam penelitian ini yaitu tentang Komparasi Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam antara Siswa Ikut Rohis dengan Siswa Tidak Ikut Rohis

di SMP N 1 Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Asumsi

Dari uraian-uraian di atas, sebagai landasan kerja penulis maka

diasumsikan bahwa: “Semakin baik siswa mengikuti kegiatan rohis maka semakin

baik dan meningkat prestasi belajarnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam ”.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan pendugaan yang berkaitan dengan nilai suatu

parameter populasi, dimana kebenarannya akan diuji dengan menggunakan

sampel statistik. Pengujian rumusan hipotesa yang akan diuji untuk mengukur

perbandingan variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada perbandingan prestasi belajar pada mata pelajaran pendidikan

agama islam antara siswa ikut rohis dengan siswa tidak ikut rohis di SMP

N 1 Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Ha : Ada perbandingan prestasi belajar pada mata pelajaran pendidikan agama

islam antara siswa ikut rohis dengan siswa tidak ikut rohis di SMP N 1

Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
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