
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi

Sumber Daya Manusia melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran

merupakan kegiatan yang paling penting untuk mencapai tujuan pendidikan dalam

bentuk perubahan pada diri siswa. Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila

siswa mampu mengulang pembelajaran yang telah didapatkannya serta

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang di tandai dengan

perubahan tingkah laku dalam pendidikan karena pengalaman dan latihan. hal ini

sesuai dengan amanat yang terkandung dalam undang-undang RI nomor 20 tahun

2003 tentang pendidikan nasional yaitu :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peseta didik agar menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat,berilmu,cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta
bertanggung jawab”1

Berdasarkan Undang-Undang di atas tujuan pendidikan merupakan hasil

pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegitan

pendidikan. Dengan kata lain, hasil belajar sangat penting untuk mengetahui

apakah tujuan pendidikan sudah tercapai secara optimal.  Hasil belajar dapat di

ukur melalui Kriteria Ketuntasa Minimum (KKM). Berbagai kegiatan di lakukan

1UU Sisdiknas, Undang-undang System Pendidikan Nasional No 20, Jakarta: Rostindo
Medatama, 2003. Hal .5
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dalam pendidikan nasional diantaranya kegiatan intrakurikuler yaitu proses belajar

mengajar dan segala kegiatan yang berhubungan dengan akademik. Kegiatan

tambahan disamping kegiatan intrakurikuler yang bermaksud melengkapi

perkembangan siswa dalam mencapai kedewasaan masing-masing disebut sebagai

kegiatan ekstrakulikuler. Kegiatan ekstrakulikuler ini berguna sebagai penunjang

untuk mewujudkan hasil belajar yang maksimal. Salah satu pengajaran yang

berhasil dapat dilihat dari kegiatan belajar. Semakin tinggi keaktifan yang

dilakukan siswa, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang dicapai dari

belajar.2 Allah SWT dalam surah Al-Insyirah ayat 7-8





Artinya : “Maka apabila engkau telah selesai (dalam  suatu urusan), kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Rabb-
mu lah hendaknya engkau berharap” (QS. Al-Insyirah; 7-8).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Insyirah sesungguhnya

bagi seorang mukmin, tak ada kata berleha-leha tiada aktivitas, hendaklah kita

menjadikan hidup penuh dengan keaktifan dan penuh dengan kesungguhan.

Kegiatan ekstrakurikuler usaha mandiri siswa adalah dalam bentuk :

1. Pemberian materi kewirausahaan.

2. Membuat kelompok kegiatan.

3. Membuat barang mentah menjadi suatu karya yang memiliki nilai jual.

4. Membuat perencanaan pameran dan strategi penjualan.

5. Melakukan bazar saat acara pentas seni dan class meeting.

2S. Nasution, Diktatis Asas-Asas Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hal. 90
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Kegiatan ekstrakurikuler usaha mandiri siswa yang dilakukan setiap dua

kali seminggu yaitu pada hari jum’at sore dan sabtu ini sudah dilaksanakan

dengan baik,namu penulis melihat dilapangan tidak hanya dampak positif yang

diraih dari ekstrakurikuler tersebut, tetapi adapula dampak negatifnya, dari studi

pendahuluan dilapangan, penulis melihat ada kesenjangan antara teori dengan

praktek di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Berbasis Teknologi Informatika, hal

ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut :

1. Masih ada sebagian siswa belum tuntas mencapai kriteria ketuntasan

Minimal (KKM) pada materi kewirausahaan dalam mata pelajaran

ekonomi yaitu dibawah tujuh puluh tujuh (77).

2. Siswa tidak bisa menyelesaikan tugas yang di berikan oleh  guru pada

materi kewirausahaan dalam matapelajaran ekonomi.

3. Siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dalam

pada materi kewirausaah dalam matapelajaran ekonomi.

4. Siswa tidak berani mengeluarkan pendapat dan bertanya dalam proses

pembelajaran ekonomi pada materi kewirausahaan di dalam kelas

Berdasarkan dari latar belakang dan gejala-gejala yang di atas, penulis

merasa tertarik untuk megadakan penelitian dengan judul “KORELASI

KEAKTIFAN MENGIKUTI KEGIATAN EKSTRAKURIKULERDENGAN

HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI

MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH BERBASIS TEKNOLOGI

INFORMATIKA PEKANBARU”.
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B. Penegasan Istilah

1. Keaktifan yaitu kesibukan3

2. Kegiatan yaitu aktivitas, pekerjaan4

3. Ekstrakurikuler yaitu kegiatan-kegiatan siswa di luar jam pelajaran, yang

dilaksanakan di sekolah atau diluar sekolah, dengan tujuan untuk

memperluas pengetahuan, memahami keterkaitan antara berbagai mata

pelajaran, penyaluran bakat dan minat, serta dalam rangka usaha untuk

meningkatkan ketakwaan para siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun ekstrakurikuler yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah

kegiatan ekstrakurikuler Usaha Mandiri Siswa di MA Aliyah

Muhammadiyah Pekanbaru.

Keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang penulis maksud

dalam penelitian ini adalah usaha sadar yang dikerjakan siswa secara aktif

yang dilakukan diluar jam pelajaran dengan tujuan memperluas

pengetahuan .

4. Hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima

pengalaman belajarnya5. Adapun yang dimaksud dengan hasil belajar

dalam penelitian ini adalah penelitian adalah nilai yang dicapai siswa

dalam matapelajaran disekolah yaitu mata pelajaran Ekonomi pada kelas

XII IPS pada materi  kewirausahaan.

3Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar  Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta: 2005 hal. 23

4Ibid, hal. 361
5 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung, Remaja

Rosdakarya,2006,hal.22



5

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas maka

bermunculan berbagai permasalahan. Maka permasalahan tersebut dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Hasil belajar siswa belum optimal, hal ini di tunjukkan dengan masih

ada siswa yang memiliki nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum

(KKM).

b. Pemahaman siswa terhadap materi mata pelajaran ekonomi belum

optimal, hal ini disebabkan siswa tidak dapat menjawab dan bertanya

kita proses belajar pembelajaran.

c. Korelasi keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan hasil

belajar siswa belum optimal

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi

permasalahan dengan memfokuskan penelitian pada:

1. Keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

2. Hasil belajar siswa

3. Korelasi keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan hasil

belajar siswa

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka masalah dapat

dirumuskan sebagai berikut :
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1. Bagaimana keaktifan siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ?

2. Bagaimana hasil belajar siswa ?

3. Apakah ada korelasi yang signifikan antara keaktifan mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler dengan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi Madrasah Aliyah Muhammadiyah Berbasis

Teknologi Informatika Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui:

1. Bagaimana keaktifan siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ?

2. Bagaimana hasil belajar siswa ?

3. Bagaimana korelasi keaktifan siswa mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler dengan hasil belajar siswa?

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

a. Bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII IPS

Madrasah Aliyah Muhammadiyah Berbasis Teknologi Informatika

Pekanbaru.

b. Bagi sekolah, untuk meningkatkan prestasi sekolah yang dapat

dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa serta meningkatkan

kualitas sekolah melalui peningkatan hasil pembelajaran.

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan berpijak

dalam rangka menindaklanjuti penelitian dalam ruang lingkup yang

lebih luas.


