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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan karakter seseorang

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran dan pelatihan. Pendidikan bukan hanya proses pemberian atau

penambahan pengetahuan kepada seseorang, lebih dari itu pendidikan

berorientasi pada perubahan tingkah laku ke arah kedewasaan.

Hal tersebut senada dengan Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada Bab II pasal 3, bahwa Pendidikan

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.1

Tercapainya tujuan pendidikan dapat dilihat dari adanya prestasi siswa

yang maksimal. Prestasi yang penulis maksud hasil belajar yang di tunjukkan

dengan nilai. Salah satu bukti pendidikan bisa mencerdaskan anak bangsa

diantara buktinya dapat dilihat dari prestasi belajar siswa, karena prestasi

belajar itu merupakan pembuktian akhir pembelajaran. Prestasi belajar

merupakan hasil yang telah dicapai atau ditonjolkan sebagai hasil belajar, baik

1Himpunan Perundang-undangan RepubliK Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bangung: Nuansa Aulia, h. 4.
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berupa angka atau huruf serta tindakan yang mencerminkan hasil yang dicapai

oleh masing-masing peserta didik dalam periode tertentu, sebagaimana yang

dinyatakan oleh Tohirin bahwa “Prestasi belajar adalah apa yang dicapai oleh

siswa setelah melakukan kegiatan belajar”.2 Jadi prestasi merupaka sesuatu

yang diperoleh melalui proses kegiatan belajar firman Allah SWT yang

menjelaskan tentang hal tersebut telah dicontohkan oleh Allah SWT melalui

nabi Muhammad SAW dalam surat al-Qiyamah:








Artinya: Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran
karena hendak cepat-cepat (menguasai). Sesungguhnya atas
tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan
(membuatmu pandai) membacanya. apabila Kami telah selesai
membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.3

Siswa yang berprestasi erat hubungannya dengan pemberian bantuan

belajar kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran. Pemberian bantuan dalam

belajar dapat dilakukan melalui bimbingan belajar. Bimbingan belajar

merupaka suatu kegiatan yang dilakukan agar siswa dapat mengatasi kesulitan-

kesulitan belajar. Menurut Prayitno, bimbingan belajar adalah proses

pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau

beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang

yang dimbimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri,

2Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006, h. 151.

3 Al-Qur’an
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dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat

dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.4

Suherman juga menyatakan bahwa bimbingan belajar adalah suatu

proses pemberian bantuan dari guru/tutor kepada siswa dengan cara mengatasi

kesulitan belajar yang mungkin dihadapinya sehingga mencapai hasil belajar

yang optimal.5 Suherman juga menyatakan tentang fungsi bimbingan belajar

sebagai berikut:

1. Fungsi pencegahan (Preventive Function), yaitu untuk mencegah
atau mereduksi kemungkinan timbulnya masalah.

2. Fungsi penyaluran (Distributive Fungction), fungsi penyaluran
berarti menyediakan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan
bakat dan minat sehingga mencapai hasil belajar yang sesuai dengan
kemampuannya.

3. Fungsi penyesuaian (Adjustive Function), yaitu membantu siswa
menyerasikan program pengajaran dengan kondisi obyektif mereka
agar dapat menyesuaikan diri, memahami diri dengan tuntutan
program pengajaran yang sedang dijalaninya.

4. Fungsi perbaikan (Remedial Function), yaitu upaya untuk
memahami kesulitan belajar, mengetahui faktor penyebab, dan
bersama siswa menggali solusinya.

5. Fungsi pemeliharaan (Maintencance and Development Function),
yaitu mengoreksi dan memberi informasi tentang cara-cara belajar
kepada siswa6.

Berdasarkan fungsi bimbingan belajar di atas, menjelaskan bahwa

bimbingan belajar yang diterima oleh siswa dapat mempengaruhi prestasi

belajar siswa, karena dalam bimbingan belajar dilakukan pemberian bantuan

dari tentor kepada siswa agar siwa dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan

kemampuannya, menyelesaikan tugas-tugas dengan cara-cara yang mudah

untuk dipahami siswa. Bimbingan belajar dalam hal ini adalah lembaga

4Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: PT. Rineka
Cipta, cet. ke-2, 2004, h. 99

5 Suherman, Bimbingan Belajar, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, h. 9
6 Suherman, Bimbingan Belajar, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia,h. 9
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pendidikan nonformal yang dilaksanakan di luar sekolah seperti Primagama,

Gajah Mada dan lain sebagainya. Berdasarkan pengamatan penulis lakukan

bahwa siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru sudah mengikuti

bimbingan belajar, namun penulis masih melihat bahwa prestasi belajar siswa

pada mata pelajaran ekonomi masih di bawah KKM yaitu 70.

Masalah diataslah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian

ini dengan judul “Pengaruh Bimbingan Belajar terhadap Prestasi Belajar

Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam

penelitian ini, maka penulis menegaskan beberapa istilah yang berkaitan

dengan judul yaitu:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti orang,

benda yang turut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.7

2. Bimbingan belajar.

Bimbingan belajar yang penulis maksud adalah lembaga pendidikan

nonformal yang dilaksanakan di luar sekolah yang diterapkan kepada siswa

untuk memperdalam materi pelajaran yang diterimanya di sekolah seperti

lembaga bimbingan belajar Primagama, Quantum, Gajah Mada dan lain

sebagainya.

7Peter Salim & Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern
English Press, 1999, h. 113.
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3. Prestasi Belajar

Prestasi adalah apa yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang

menyenangkan hati yang diperoleh dengan keuletan kerja.8 Belajar

merupakan proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya.9 Jadi, prestasi

belajar adalah hasil pencapaian dari proses yang dilakukan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya.

4. Ekonomi adalah ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi, dan berkembang dengan

sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi,

dan distribusi.10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang penulis

kemukakan di atas, maka permasalahan ini dapat penulis identifikasikan

sebagai berikut:

a. Prestasi belajar siswa belum maksimal.

b. Siswa telah mengikuti bimbingan belajar tapi prestasi belajarnya belum

maksimal.

8Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, Surabaya: Usaha
Nasional, 1995, h. 2.

9Slameto, Belajar dan Fakor-faktor yang Mempengaruhi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 2.
10Sapriya, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009,

h. 212.
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c. Pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi blajar siswa belum

maksimal.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan banyaknya masalah di sekitar kajian

ini, maka penulis memfokuskan pada kajian tentang pengaruh bimbingan

belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran

Ekonomi.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah terdapat pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi belajar

siswapada mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Pekanbaru?

b. Seberapa besar pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi belajar

siswa pada mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri

12 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaruh bimbingan belajar terhadap  prestasi

belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi dan seberapa besar pengaruh

bimbingan belajar terhadap  prestasi belajar siswa pada mata pelajaran

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

a. Bagi sekolah, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam

mengambil kebijakan-kebijakan untuk meningkatan prestasi belajar

siswa.

b. Bagi guru, sebagai masukan dalam pelaksanaan bimbingan belajar

mengajar di sekolah.

c. Bagi peneliti, agar menambah pengetahuan dan mematangkan wawasan

serta sebagai syarat bagi penulis dalam menyelasaikan perkuliahan pada

Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

d. Pihak-pihak lain, dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengkaji

tentang bimbingan belajar.


