
BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Teoritis

1. Hasil Belajar MataPelajaran Ekonomi

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar dapat di jelaskan dengan memahami dua kata

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

(product) menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu

aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara

fungsional. Hasil produksi adalah perolehan yang didapatkan karena

adanya kegiatan mengubah bahan (raw materials) menjadi barang jadi

(finished goods)1.

Hasil belajar siswa pada dasarnya adalah perubaan tingkah

laku. Tingkahlaku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas

mencakupbidang kognitif, afektif dan psikomotoris2. Setiap proses

belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik akan menghasilkan hasil

belajar. Di dalam proses pembelajaran, guru sebagai pengajar

sekaligus pendidik 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:

1Dr. Purwanto, M.Pd, evaluasi hasil belajar, pustaka pelajar, 2009; Yogyakarta, hal. 44
2 Nana sudjana, op.cit hal. 3
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Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah

melalui kegiatan. Belajar itu sendiri merupakan proses dari seseorang

yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan prilaku

yang relatif menetap. Dalamkegiatan yang terprogramdanterkontrol

yang disebut kegiatan pembelajaran atau kegiataninstruksional, tujuan

telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru.3

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

diharapkan terjadinya hasil belajar yang baik.Penilaian hasil

belajarmengisyaratkan hasil belajar sebagai program atau objek yang

menjadi sasaran penilaian. Menurut Nana Sudjana, hasil belajar

sebagai objek penilaian dapat di bedakan kedalam beberapa kategori,

antara lain keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian,

sikap dan cita-cita. Senada dengan pendapat yang di kemukakan oleh

Nana Sudjana, Dr. Purwanto mengatakan hasil belajar adalah

perubahan prilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas

3Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta: Rineke
Cipta, 2003, hal.37-38
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sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar.

Pencapaian itu di dasarkan atas tujuan yang telah di tetapkan.

Hasil belajar itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif,

afektif dan psikomotorik4. Melihat pendapat yang di kemukakan oleh

kedua para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah perubahan tingkah laku yang terjadi setelah mengikuti proses

belajar mengajar disekolah yang sesuai dengan tujuan yang telah di

tetapkan. Perubaan tingkah laku yang diharapkan setelah mengalami

proses belajar mengajar tersebut meliputi tiga domain, yaitu kognitif,

afektif 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.5Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajar.

b. Lima 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.

Kelima macam kemampuan hasil belajar tersebut adalah :

4 DR. Purwanto M.pd ,Op. Cit hal. 46
5 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar Mengajar, Jakarta; Bumi Aksara,2010 hal.30



10

1) Keterampilan elektual (yang merupakan hasil belajar
terpenting dari system lingkungan skolastik)

2) Strategi kognitif, mengatur “cara belajar” dan berfikir
seseorang dalam arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan
memecahkan masalah

3) Informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta.
Kemampuan ini umumnya dikenal dan tidak jarang

4) Keterampilan motorik yang diperoleh dari sekolah, antara
lain keterampilan menulis, mengetik, menggunakan jangka
dan sebagian

5) Sikap dan nilai, berhubungan dengan arah serta intensitas
emosional dimiliki oleh seseorang, sebagaimana dapat
disimpulkan kecendrungannya bertingkah laku terhadap
orang lain, barang atau kejadian.6

c. Prinsip-Prinsip Hasil Belajar

William Burton dalam Oemar Hamalik menyimpulkan uraian

tentang prinsip-prinsip hasil belajar yaitu:

1) Hasil beajar 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.7

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut

Muhibbin Syah di bedakan menjadi tiga macam yaitu:

6Nana Sudjana, Op. Cit , hal 79
7Oemar Hamalik, Proses Belajar Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 2007 hal. 27
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1) Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu

sendiri, seperti aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek

fisiologis adalah aspek yang menyangkut tentang keberadaan

kondisi siswa. Dan aspek psikologis adalah aspek atau meliputi

minat, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif siswa.

2) Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari siswa yang

meliputi faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial

(instrumental). Faktor lingkungan sosial adalah para guru, staf

administrasi dan teman-teman sekelasnya yang dapat

mempengaruhi semangat belajar siswa. Masyarakat, tetangga dan

teman-teman sepermainan di sekitar perkampungan siswa juga

termasuk lingkungan sosial bagi siswa. Namun lingkungan sosial

yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar siswa ialah

orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga dan

letak rumah, semuanya dapat memberikan dampak baik dan buruk

terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai siswa.sedangkan

faktor lingkungan non sosial adalah gedung sekolah dan letaknya,

rumah tempat tinggal keluarga dan letaknya, alat-alat belajar,

keadaan cuaca dan cuaca dan waktu belajar yang digunakan.

3) Faktor pedekatan belajar adalah sejenis upaya siswa meliputi

strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan

pembelajaran seperti faktor lingkungan, kurikulum, program,

fasilitas dan guru. Faktor pendekatan belajar sangat
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mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga sangat mempengaruhi

hasil belajar sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, sehingga

semakin mendalam cara belajar siswa maka semakin baik

hasilnya.8

Proses pembelajaran selalu menghasilkan hasil belajar, hasil

belajar tersebut dapat dilihat dari hasil nilai ulangan harian(normatif),

nilai ulangan tengah semester(sumatif).9 Permasalahannya sekarang

sampai dimanakah hasil yang telah dicapai, untuk menjawab itu

semua, Djamarah memberikan tolak ukur dalam penentuan tingkat

keberhasilan pembelajaran. Adapun tingkat keberhasilan itu adalah:

Istimewa/Maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang

diajarkan dapat dikuasai oeh siswa. Baik sekali/optimal apabila

sebagian besar 76%-99% bahan pelajaran dikuasai oleh siswa. Baik

dan minimal apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60%-70%

dikuasai siswa. Kurang apabila bahan pelajaran kurang dari 60%

dikuasai siswa.10

2. Keaktifan Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler

a. Pengertian Keaktifan

Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya giat bekerja, giat

berusaha mampu bereaksi sedangkan kata keaktifan adalah kesibukan

8Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung; Remaja
Rosda Karya, 2008, hal. 132

9Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas, jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2008, hal. 272
10Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta, Rineka

Cipta,2002, hal 107
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atau kegiatan.11 Sedangkan keaktifan menurut Sardiman adalah

kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir

sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.12 Berdasarkan

pengertian keaktifan di atas maka penulis menyimpulkan yang

dimaksud dengan keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun

mental, giat berusaha dan mampu beraksi untuk mencapai suatu tujuan

yang di inginkan dalam pembelajaran.

b. Jenis-jenis Keaktifan

Keaktifan dalam belajar mencakup keaktifan jasmani dan

rohani. Al-qur’an mengemukakan ada dampak positif dari kegiatan

berubap partisipasi aktif dalam Q.S At-Tin:6







Artinya: “Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh,

bagi mereka pahala yang tidak terhingga.”(Q.S At-tin).

Keaktifan jasmani dan rohani diantaranya ialah:

1) Keaktifan indra, keaktifan ini meliputi pendengaran, penglihatan,

peraba, dan lain-lain. Siswa dirangsang agar dapat menggunakan

alat indra sebaik mungkin.

11Sardiman, Pengertian Keaktifan Belajar Siswa,
2011/01/.http;//www.buatskripsi.com,28, Mei 2013.

12Ibid, 29 Mei,2013
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2) Keaktifan akal, maksudnya adalah siswa yang harus aktif atau di

aktifkan untuk memecahkan masalah, menimbang-nimbang

menyusun pendapat dan mengambil keputusan

3) Keaktifan ingatan, ini dimaksudkan siswa harus aktif enerima

bahan yang disampaikan dan menyimpan di otak. Kemudian suatu

saat dapat mengutarkannya kembali.

4) Keaktifan emosi, maksudnya siswa harus dapat mencintai apa yang

dilakukannya.13

Menurut Abu Ahmadi dalam proses pembelajaran keaktifan

siswa adalah sebagai berikut:

1) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan

permasalahnnya

2) Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi

dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar

3) Penampilan berbagai usaha/kekreatifan belajar dalam menjalani

dan menyelesaikan kegiatan belajar mengajar sampai mencapai

keberhasilannya.

4) Kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut tanpa tekanan

guru atau pihak lainnya(kemandirian belajar)14.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keaktifan

Menurut Umar Hamalik, ada beberapa faktor yang

mempengaruhi keaktifan, yaitu :

13Sriyono, Teknik Belajar Mengajar CBSA, Jakarta; Rineka Cipta, 2006 hal. 13
14Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, cet 1,

2004, hal. 207



15

1) Faktor yang bersumber dari guru sendiri

2) Faktor yang berpengaruh dari lingkungan sekolah

3) Faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga

4) Faktor yang berpengaruh dari lingkungan masyarakat15.

Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua

golongan yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri

(internal) dan faktor yang berasal dari luar diri siswa (eksternal).

Faktor-faktor yang berasal dari siswa adalah:

1) Intelegensi/kecerdasan

2) Bakat

3) Minat

4) Perhatian

5) Motivasi

6) Kesehatan

Keberhasilan yang baik dalam proses belajar mengajar,

diperlukan keaktifan yang baik dari semua pihak khususnya siswa

yang bersangkutan. Sebagaimana yang di kemukakan Nana Sudjana

bahwa “Dalam proses belajar mengajar siswa di tuntut aktif karena

salah satu pengajaran yang berhasil di lihat dari kadar kegiatan

belajar, semakin tinggi kegiatan yang dilakukan,maka semakin tinggi

pula peluang untuk keberhasilannya dalam pengajaran.16

d. Pengertian Ekstrakurikuler

15Oemar Hamalik, op. Cit .139
16Nana Sudjana dan Wari Suwariyah, Model-model Mengajar CBSA, Bandung:Sinar

Baru, 1991, hal.2
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Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, di luar di luar

struktur program yang pada umumnya merupakan program

pilihan.17Menurut Wahjosumidjo dalam bukunya kepemimpinan kepala

sekolah”kegiatan ekstrakulikuler adalah 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, kesadaran berbangsa dan bernegara,

berbudi pekerti luhur dan sebagainya18.

Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan yang

dikutip oleh B. Suryosubroto defenisi ekstrakurikuler adalah adalah

Kegiatan yang dilakukan diluar jam pelajaran tatap muka,
dilaksanakan disekolah atau diluar sekolah agar lebih memperkaya
dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah
dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum.19

Ekstrakurikuler adalah kegiatan bagi siswa yang di maksudkan

agar siswa dapat mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang

diminatinya. Misalnya olah raga, kesenian, keagamaan, kepemimpinan,

keterampilan dan lain sebagainya. Ragam kegiatan dalam

ekstrakulikuler biasanya tergantung kapasitas dan kemampuan sekolah,

guru dan siswa di suatu sekolah. Hal inilah yang menyebakan,

pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler berbeda-beda di suatu sekolah

17Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa, Jakarta: CV. Rajawali 1988 hal 57
18 Wahjosumidjo,Op. Cit,hal.256
19B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Jakarta: PT. Rineka Cipta;,

hal.287
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dengan sekolah lainnya. Pada kegiatan ekstrakulikuler biasanya siswa

dapat memilih sendiri jenis kegiatan yang diminati, tanpa ada unsur

paksaan.

Kegiatanekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat

mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai

bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara

swadayadari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk

merintis kegiatan di luar jam pelajaransekolah. Hal ini berarti kegiatan

ekstrakulikuler dilakukan di luar jam belajar mengajar formal.

Kegiatan ini dilaksanakan pada sore hari bagi siswa yang mengikuti

kegiatan belajar mengajar di pagi hari, dan dilaksanakan pagi hari bagi

saiswa yang mengikuti proses belajar mengajar di siang hari. Menurut

Subandiyah, yang dikutip oleh B. Suryosubroto, kegiatan

Eksntrakurikuler siswa pada intinya terdiri atas:

1) Mendatagi pertemuan
2) Melibatkan diri dalam diskusi
3) Melibatkan diri dalam aspek organisasi dari proses partisipasi,

misalnya: mengikuti kegiatan yang dilaksanakan,
menyelenggarakan pertemuan kelompok.

4) Mengambil bagian dalam proses keputusan dengan cara
menyatakan pendapat atau kelompok, cara mencapai tujuan,
mengalokasikan sumber yang langka, pemilihan perorangan
yang mewakili kelompok, penilaian efektivitas-efesiensi, dan
relevansi kegiatan.

5) Ikut serta memanfaat hasil program misalnya : ikut serta dalam
latihan program atau dengan ikut serta dalam memanfaatkan
keuntungan20

20B. Suryosubroto, Op.Cit hal.300
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Kegiatan-kegiatan berbentuk positif ini siswa diharapkan dapat

menambah wawasan, keterampilan, dan bakatnya. Hal ini juga serupa

dengan defenisi kegiatan ekstrakulikuler menurut Direktorat Pendidikan

Menengah Kejuruan yang dikutip dalam buku karangan Suryosubroto,

kegiatan ekstrakulikuler adalah kegiatan yang dilakukan diluar jam

pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau diluar sekolah agar

lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan

kemampuan yang telah di pelajari dari berbagai matapelajaran dalam

kurikulum21.

e. Tujuan Ekstrakurikuler

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler menurut

direktorat pendidikan menengah kejuruan adalah :

1) Kegiatan ekstrakulikulerdapat meningkatkan kemampuan siswa

beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

2) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan

pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif

3) Dapat diketahui, mengenal serta membedakan antara hubungan

satu pelajaran dengan matapelajaran lainnya. 22

Senada dengan itu menurut Wahjonosumidjo, tujuan kegiatan

ekstrakurikuler adalah:

1) Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa dalam

arti memperkaya, mempertajam, serta memperbaiki pengetahuan

21Drs. B. Suryosubroto, Op. cit, hal 287
22ibid , hal 288
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para siswa yang berkaitan dengan matapelajaran-mata pejaran

sesuai dengan program kurikuler yang ada

2) Untuk melengkapi upaya pembinaan, pemantapan, dan

pembentukan nilai-nilai kepribadian siswa.

3) Untuk membina dan meningkatkan bakat, minat, dan

keterampilan.23

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat

disimpulkan bahwa pendidikan ekstrakurikuler harus dapat

meningkatkan pengayaan siswa bersifat kognitif,afektif,dan psikomotor

serta mendorong penyaluran bakat dan minat siswa. Menurut

Subandiyah yang dikutip oleh B. Suryosubroto kegiatan ekstrakurikuler

pada siswa intinya terdiri atas :

a) Mendatangi pertemuan.
b) Melibatkan diri dalam diskusi.
c) Melibatkan diri dalam aspek organisasi dari proses partisipasi,

misalnya: mengikuti kegiatan yang dilaksanakan,
menyelenggarakan pertemuan kelompok

d) Mengambil bagian dalam proses keputusan dengan cara
menyatan pendapat atau masalah, misalnya: tujuan yang harus
dicapai dalam kelompok, cara mencapai tujuan, mengalokasikan
sumber yang langka, pemilihan perorangan yang mewakili
kelompok, penilaian-efektivitas-efisiensi, dan relevansi kegiatan

e) Ikut serta memanfaatkan hasil program misalnya: ikut serta
memanfaatkan hasil program misalnya: ikut serta dalam latihan
program atau dengan ikut serta dalam memanfaatkan
keuntungan. 24

f) Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler

1) Pramuka sekolah

23 Wahjosumidjo, Op. Cit, hal.264
24B. Suryosubroto, op. cit hal. 300
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2) Olah raga dan kesenian

3) Kebersihan dan keamanan sekolah

4) Tabungan pelajar dan pramuka (tapelpram)

5) Majalah sekolah

6) Warung/kantin sekolah

7) Usaha kesehatan sekolah

Kemudian secara umum jenis kegiatan ekstrakulikuler

disebutkan di bawah ini:

1) Lomba Karya Ilmu Pengetahua Remaja (LKIPR)

2) Pramuka

3) PMR/UKS

4) Koperasi Sekolah

5) Olahraga Berprestasi

6) Kesenian Tradisional/modern

7) Cinta alam dan lingkungan hidup

8) Peringatanb hari-hari besar

9) Jurnalistik

10) PKS (pasukan keaman siswa)25

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis

kegiatan ekstrakulikuler sangat beragam. Selanjutnya bagaimana

manajemen guru dan kepala sekolah dalam memilih jenis kegiatan yang

25Suryosubroto, Op.Cit, hal, 272
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dapat menunjang prestasi belajar siswa. Secara kesimpulan, jenis-jenis

kegiatan ini di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

1.Kegiatan ekstrakulikuler yang bersifat atau berkelanjutan, yaitu

jenis kegiatan ekstrakulikuler yang dilaksanakan secara terus

menerus selama satu periode tertentu

2.Kegiatan ekstrakulikuler yang bersifat periodik atau sesaat, yaitu

kegiatan ekstrakulikuler yang dilaksanakan waktu-waktu tertentu

saja.

Selain itu, kegiatan ekstrakulikuler juga memiliki prinsip,

beberapa prinsip-prinsip program ekstrakulikuler menurut Oteng

Sutisna yang di kutip oleh B. suryosubroto adalah:

1) Semua murid, guru, dan personel administrasi hendaknya ikut

serta dalam usaha meingkatka program

2) Kerjasama dalam tim adalah fundamental

3) Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya dihindarkan

4) Program hendaknya cukup komperhensip dan seimbang dapat

memenuhi kebutuhan dan minat semua siswa

5) Program hedaknya memperhitungkan kebutuhan khusus sekolah

6) Program harusnya dinilai berdasarka sumbagannya pada nilai-

nilai pendidikan disekolah dan efesiensi pelaksanaanya.

7) Prosesnya lebih penting daripada hasil
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8) Kegiatan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber motivasi

yang kaya bagi pengajaran kelas hendaknya juga meyediakan

sumber motivasi yang kaya bagi kegiatan murid

9) Kegiatan ekstrakulikuler ini hendaknya dipandang sebagai

integral dari keseluruha program pendidikan di sekolah, tidak

sekedar tambahan atau sebagai kegiatan yang berdiri sendiri26.

3. Hubungan Keaktifan Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler terhadap

Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi

MenurutWahjo Sumidjo kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk

memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa dalam arti

memperkaya dan mempertajam serta memperbaiki pengetahuan para

siswa yang berkaitan dengan matapelajaran sesuai dengan program

kulikuler yang ada.27. Kegiatan ekstrakurikuler ini juga merupakan

seperangkat pengalaman belajar yang memiliki nilai-nilai manfaat bagi

pembentukan kepribadian siswa. Adapun tujuan secara umum dari

pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah menurut Direktorat Pendidikan

Menengah Kejuruan adalah sebagai berikut yang dikutip dalam buku

Suryosubroto adalah:

1) Kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan kemampuan siswa
beraspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

2) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan
pribadi menuju pembinaan seutuhnya.

3) Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan
satu pelajaran denga pelajaran lainnya28.

26B. Suryosubroto,Op.Cit hal 291
27Ibid hal.264
28B. Suryosubroto, Op. Cit.hal. 272
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Kegiatan-kegiatan ini sangat berhubungan erat dan saling

berdampingan. Karena kegiatan ekstrakulikuler merupakan program

pendukung kegiatan intrakurikuler dan ko-kurikuler di sekolah. Dengan

kata lain untuk mendidik dan menambah pengetahuan serta keterampilan

siswa tidak hanya cukup dengan melakukan program intrakulikuler dan

ko-kurikuler saja, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Oemar

Hamalik bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan

diluar ketentuan kurikulum yang berlaku, akan tetapi bersifat pedagogis

dan menunjang pendidikan dalam ketercapaian di sekolah29

Melihat begitu banyaknya manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler

yang telah di paparkan beberapa para ahli di atas, tampak jelas bahwa

kegiatan ekstrakurikuler berperan dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Hasil belajar siswa akan meningkat secara positif apabila siswa telah

mengalami perubahan tingkah laku secara positif setelah mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi suatu

cara untuk menghilangkan kejenuhan dan mengembangkan daya

eksplorasinya.

Ekstrakurikuler juga merupakan penunjang pencapaian tujuan

nasional, misalnya mendidik siswa lebih disiplin, penuh perhitungan

kreatif, cerdas, tangkas, sehat dan sebagainya. Pembentukan karakter yang

baik tidak hanya dapat di capai dengan pemberian teori tanpa di sertai

dengan praktek, dalam kegiatan ekstrakurikuler ini maka siswa akan

29Oemar Hamalik, Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum, Bandung :
Mandar Maju, 1992 hal 128
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mendapat pembelajaran dan nilai-nilai positif dengan cara yang lebih

menyenangkan dan sesuai dengan minat bakatnya. Hal ini merupakan

faktor yang membuat siswa mengikuti kegiatan ekstrakulikuler memiliki

hasil belajar yang lebih baik.

Ekstrakurikuler bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses

belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Guru

merupakan seorang fasilitator, yang bertugas memfasilitasi aspek kognitif,

afektif, dan psikomotorik dalam  proses pembelajaran. Seorang pendidik

harus mampu membangun suasana belajar yang kondusif dalam kelas dan

diluar kelas. Salah satu cara untuk hasil belajar  siswa adalah dengan

adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Walaupun kegiatan

ekstrakurikuler tidak secara langsung dapat dilihat, tetapi secara tidak

langsung ini mempengaruhi hasil pembelajaran siswa, dengan siswa

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berarti sudah melatih siswa untuk

berani dan mau menunjukkan bakat dan keinginan yang tersimpan dalam

dirinya.

Kegiatan ekstrakulikuler sangat berperan sekali dalam

meningkatkan hasil belajar siswa. Karena pembelajaran bukalah satu-

satunya faktor yang menentukan hasil belajar ,hal ini disebakan hasil

belajar merupakan jawaban dari seluruh proses pembelajaran disekolah,

baik itu formal dan informal.

Proses belajar mengajar di sekolah, bayak hal yang

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Yaitu karakteristik siswa baik
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fisiologis maupun psikologis. Mengenai fisiologis ialah bagaimana

kondisi fisiknya, panca inderanya, dan sebagainya. sedangkan yang

meyangkut psikologis adalah: minatnya, tingkat kecerdasannya, bakatnya,

motivasinya, kemampuan kognitifnya, dan sebagainya30

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa tidak hanya

kecerdasan kognitif saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Minat

dan bakat juga termasuk faktor yang mempengaruhinya. Dengan minat

dan bakat yang dimiliki siswa maka siswa akan memperoleh pengalaman

belajar yang bernilai positif untuk dirinya.

Ekstrakulikuler merupakan penunjang kegiatan ko kuler siswa di

sekolah. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengarahkan dan

membimbing siswa dalam menyalurkan bakat dan minatnya. dengan

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler secara terarah diharapkan siswa dapat

mengembangkan potensi dalam dirinya dan mengalami perubahan tingkah

laku seperti sikap tanggung jawab, mandiri, aktif dan lain-lain. Kegiatan

ekstrakurikuler dapat digunakan untuk merangsang kompetisi yang sehat

antar siswa dalah hal prestasi belajar31

Proses perubaan tingkah laku yang di alami siswa di sekolah

tentu saja mempengaruhi domain afektif, kognitif dan psikomotornya

dalam belajar. Sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam

pembelajaran formal.

B. Penelitian Relevan

30Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hal
106

31 Hadari nawawi, U. Husna Asmara, martini hadari, op. Cit hal.160



26

Penelitian mengenai ekstrakurikuler sudah banyak yang meneliti, namun

penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan versi lain dan tinjauan yang

berbeda pula. Sejauh ini yang dapat penulis amati terdapat beberapa tulisan

mengenai kegiatan ekstrakurikuler,

1. Syamsul Efendy meneliti tentang judul Aktivitas Guru Dalam

Merealisasikan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di Madrasah

Aliyah Nurul Islam di Kuantan Singingi tahun 2003, metode penelitian yang

di gunakan adalah metode kualitatif, pengambilan sampel dilakukan dengan

cara memberikan angket dan dan dokumentasi, hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa aktivitas guru agama dalam merealisasikan

ekstrakurikuler pendidikan agama adalah baik dengan persentasi 78%.

2. Leniati meneliti tentang korelaso keaktifan siswa mengikuti ekstrakurikuler

bidang keagamaan dengan prestasi belajar siswa di SMK Yamatu

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tahun 2011, etode penelitian yang

digunakan adalah metode kuantitatif, pengambilan sampel dilakukan dengan

cara memberikan angket serta melakukan wawancara dan dokumentasi,

hasil penelitian ada korelasi yang signifikan antara keaktifan siswa

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bidang keagamaan dengan hasil belajar

siswa dengan taraf signifikan 0,304 < 0,418 > 0,393.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini digunakan untuk menjabarkan dalam bentuk nyata

dari konsep teoritis agar mudah dipahami. Untuk menghindarkan kesalah

pahaman penelitian ini, maka konsep-konsep ini perlu di operasionalkan agar
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lebih terarah dan khusus maksudnya. Kerangka teoritis dalam uraian di atas masih

bersifat umum, maka untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini konsep

tersebut harus di operasionalkan menjadi satuan-satuan yang kongkrit sehingga

dapat diteliti dan di uji kebenarannya secara logis.

Variabel X yaitu keaktifan siswa mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di

gunakan indikatorsebagai berikut :

1. Mendatangi pertemuan32

a. Siswa datang dalam setiap jadwal kegiatan ekstrakurikuler.

b. Siswa berpartisipasi setiap proses kegiatan ekstrakurikuler

c. Siswa meghadiri pertemuan yang di lakukan dengan pembina kegiatan

ekstrakurikuler

d. Siswa bersemangat hadir saat diskusi dengan teman kelompok

ekstrakurikuler

2. Melibatkan diri dalam diskusi

a. Siswa berdebat untuk mengusulkan pendapat masing-masing.

b. Siswa memberikan sumbangan ide dalam kegiatan ekstrakurikuler

c. Siswa mengajukan pertanyaan jika menemukan kesulitan selama

kegiatan ekstrakurikuler

d. Siswa membuat kesimpulan tertulis dalam diskusi

3. Melibatkan diri dalam aspek organisasi dari proses partisipasi

a. Siswa memberikan solusi bila terdapat kendala dalam proses kerja

kelompok ekstrakurikuler.

32 B. Suryosubroto, Op. hal. 300
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b. Siswa melaksanakan proses kegiatan ekstrakurikuler dengan maksimal

dan bersungguh-sungguh.

c. Siswa memberi kritikan yang menurutnya kurang tepat diterapkan

dalam kelompok ekstrakurikuler.

d. Siswa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ketua kelompok

4. Mengambil bagian dalam proses keputusan dengan cara menyatakan

pendapat atau masalah

a. siswa berbagi permasalahan dan sumbang pikiran kepada teman

kelompok kegiatan ekstrakurikuler

b. siswa ikut bersama-sama teman satu kelompok ekstrakurikuler

merancang kegiatan yang akan dilakukan dapat proses ekstrakurikuler

c. siswa mempresentasikan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif untuk

memajukan kegiatan ektrakurikuler

d. siswa meminta bimbingan pembina jika mendapat hambatan dan

kendala dalam proses kegiatan ekstrakurikuler

5. Ikut serta memanfaatkan hasil program misalnya : ikut serta dalam latihan

program atau dengan ikut serta dalam memanfaatkan keuntungan.

a. Siswa ikut serta dalam program latihan dan pengayaan yang diberikan

oleh pembina

b. Siswa mendapatkan pengalaman baru dan ide-ide kreatif yang

berhubungan dengan kewirausahaan.

c. Siswa merasakan dampak positif terhadap hasil belajar setelah

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler

d. Siswa mendapat bonus dari hasil keuntungan kenjualan kegiatan

ekstrakurikuler.
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Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel terikat disebut

(variabel Y),  yaitu hasil  belajar siswa hasil belajar tersebut dapat dilihat dari

hasil nilai ulangan harian(normatif)33, nilai siswa dalam penelitian ini

menggunakan skala interval 10-100.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

a. Keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berhubungan dengan hasil

belajar mata pelajaran ekonomi

b. Hasil belajar siswa berbeda-beda sesuai tingkat kemampuannya.

2. Hipotesa

Ha : Ada korelasi yang signifikan antara keaktifan mengikuti kegiatan

ekstrakurikuler terhadap hasil siswa belajar mata pelajaran

Ekonomi di MA Muhammadiyah Pekanbaru

Ho : Tidak ada korelasi yang signifikan antara keaktifan mengikuti

kegiatan ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa matapelajaran

Ekonomi di MA Muhammadiyah Pekanbaru

33Kunandar, Op. Cit hal. 272
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