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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Pengertian Mengulang Pelajaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengulang” berasal dari

kata “ulang” yang mendapat imbuhan “me” dan sisipan “ng”. Kata “ulang”

mengandung arti lakukan lagi, sekali lagi, atau kembali seperti semula.

Sedangkan kata”mengulang” berarti perbuatan atau suatu tindakan yang

dilakukan dengan sengaja yang pernah dilakukan.9

Sedangkan yang dimaksud dengan mengulang pelajaran adalah suatu

aktifitas untuk mengatasi masalah dengan cara mengulang pelajaran yang telah

disampaikan melalui proses memasukkan informasi ke dalam memori jangka

panjang.10 Yang dimaksud dalam hal ini adalah kurang pahamnya siswa

terhadap pelajaran yang diterima di sekolah dan untuk memperdalam lagi yang

sudah dipelajari maupun yang akan dipelajari.11

Mengulang pelajaran oleh siswa, dapat dilakukan di rumah maupun

ditempat lain, dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Selain

itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengulangan pelajaran oleh

siswa, diantaranya adalah kondisi fisik dan psikologis siswa, sumber belajar

dan fasilitas belajar yang dimiliki oleh siswa.

9 Ibid
10 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar., (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, Cet. 3, 1995), h. 47
11 Ibid
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Mengulang pelajaran sangat penting dilakukan oleh siswa, hal ini

dilakukan untuk mengingat kembali materi yang telah diajarkan di sekolah,

menambah pemahaman siswa terhadap pelajaran serta menghubungkan materi

pelajaran yang sudah diajarkan dengan meteri yang akan diajarkan. Di dalam

Al-Qur’an ada beberapa ayat yang diulang-ulang, hal ini menunjukkan betapa

pentingnya ayat tersebut sehingga diulang beberapa kali. Demikian juga dalam

belajar, penting bagi siswa untuk mengulangi materi yang ada untuk

menambah pemahaman siswa.

Di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang diulang adalah sebagai berikut :




Artinya : “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu
dustakan”? (QS. Ar Rahman : 13)

Ayat di atas diulang sebanyak 30 kali di dalam surat Ar-Rahman. Hal

ini menunjukkan bahwa pengulangan ayat di dalam Al-Qur’an dapat menjadi

pedoman bagi manusia khususnya siswa untuk melakukan hal yang sama

dengan pelajaran. Karena semakin sering mengulang, maka akan semakin

paham dengan apa yang diulangi tersebut.

Adapun ayat  lain di dalam Al-Qur’an yang diulang di antaranya

adalah sebagai berikut :




Artinya : “Haa miim (1) Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan” (2)
(QS. Ad-dukhan : 1-2)
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Kemudian ayat di atas diulang lagi pada surat Az-Zukhruf juga pada

ayat ke 1 dan 2. Ayat lain yang diulan yaitu terdapat dalam surat Ash-Shaff

ayat ke 1 dan diulang pada surat Al-Hasyr juga pada ayat yang pertama. Di

dalam surat Al-Muthaffifin juga ada ayat yang diulang yaitu pada ayat ke 23

yang diulang pada ayat ke 35. Adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut :






Artinya : “Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan
bumi; dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”. (QS. Al-Hasyr : 1)




Artinya : “Mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil
memandang.”(QS. Al-Muthaffifin : 23)

Sedangkan ayat lain yang menekankan pentingnya mengulangi sesuatu

supaya manusia dapat lebih memahami tentang apa yang diulanginya adalah :
















Artinya : “Allah telah menurunkan Perkataan yang paling baik
(yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi
berulang-ulang [1312], gemetar karenanya kulit
orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian
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menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu
mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab
itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. dan
Barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada
baginya seorang pemimpinpun”. (QS. Az-Zumar : 23)

Adapun Hadits yang berkaitan dengan pengulangan pelajaran adalah

hadits yang berisikan tentang memuliakan kedua orangtua. Dalam Hadits

tersebut Nabi Muhammad SAW mengulang kata “Ibu” sampai 3 kali. Hal

tersebut beliau lakukan karena menekankan betapa mulianya kedudukan

seorang ibu. Adapun Haditsnya adalah sebagai berikut :

َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاُ َصلَّىهللاِ َرُسْولِ إِلَىَرُجلٌ َجاءَ قَالَ َعْنھُ هللاُ َرِضيَ َرةَ ھَُریْ أَبِيْ نْ 

َك،قَالَ َصَحابَتِي؟بُِحْسنِ النَّاسِ أََحقُّ َمنْ هللاِ،َرُسْولَ یَا:فَقَالَ  َك،قَالَ َمْن؟ثُمَّ قَالَ أُمُّ قَالَ أُمُّ

َك،قَالَ َمْن؟ثُمَّ  أَبُْوكَ قَالَ َمْن،ثُمَّ قَالَ أُمُّ

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, belia berkata, “Seseorang
datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai
Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi
shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut
kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam
menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa
lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali,
‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab,
‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori

psikologi daya. Menurut teori ini belajar adalah melatih daya-daya yang ada

pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggap, mengingat,

mengkhayal, merasakan, berfikir dan sebagainya. Dengan mengadakan

pengulangan maka daya-daya tersebut akan berkembang, seperti halnya pisau
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yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka daya yang dilatih dengan

pengadaan pengulangan-pengulangan akan sempurna.12

Dalam proses belajar, semakin sering pelajaran diulangi maka semakin

ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang besar

pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan "bahan yang

belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan" akan tetap tertanam dalam otak

seseorang.

Mengulang dapat dilakukan dengan membaca, dan dapat juga

dilakukan dengan mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari

misalnya dengan membuat ringkasan. Teori lain yang menekankan prinsip

pengulangan adalah teori koneksionisme-nya Thordike. Dalam teori

koneksionisme, Thordike mengemukakan bahwa belajar ialah pembentukan

hubungan antara stimulus dan respon dan pengulangan terhadap pengalaman-

pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar.13

Dimyati mengemukakan bahwa teori pengulangan ada 3 yaitu:14

a. Teori Psikologi Daya

Menurut teori ini belajar adalah melatih daya-daya yang ada

pada manusia yang terdiri atas daya: mengamati, menanggap,

mengingat, mengkhayal, merasakan, berfikir dan sebagainya.

12 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar., (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, Cet. 3, 1995), h. 83-84

13 Dimyati, &kk., Guru Dalam Proses Belajar Mengajar., (Jakarta: Bumi Aksara,  2004),
h. 39

14 Ibid
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Dengan mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan

berkembang.

b. Teori Psikologi Asosiasi atau Koneksionisme

Belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan

respon, dan dengan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman

itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. Seperti kata

pepatah : “dengan latihan menjadi sempurna.”

c. Psikologi Conditioning

Menurut teori ini perilaku individu dapat dikondisikan dan

belajar merupakan upaya untuk mengkondisikan suatu perilaku atau

respon terhadap sesuatu. Mengajar adalah membentuk suatu

kebiasaan mengulang-ulang sesuatu perbuatan.

2. Cara-Cara Mengulang (Review)

Menurut Slameto ada beberapa cara mengulang materi

pelajaran diantaranya adalah sebagai berikut :15

a. Dilakukan untuk semua bahan yang akan dipelajari

b. Usahakan untuk mengigat ide utamanya.

c. Kesinambungan antara satu topik dengan topik yang lain.

d. Periksa apakah kesinambungan itu sesuai dengan ringkasan

yang dibuat.

15 Slameto, Belajar Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.
4, 2003), h. 56-57
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e. Usahakan mengingat hal-hal penting dalam topik tersebut.

Misalnya tekhnik tertentu, istilah khusus, rumus atau dasar

hukum.

f. Jika dalam mengingat masih menemui kesulitan, baca

kembali paragraf yang bersangkutan.

g. Usahakan untuk memperkirakan pertayaan apa yang akan

keluar dari bab yang sudah dipelajari.

h. Jika menghadapi ujian tengah semester dan masih ada

pertanyaan yang tidak bisa dijawab, maka bahaslah

pertanyaan tersebut.

i. Berdiskusi dengan siswa yang lain.

Teori pengulangan sebagai salah satu teori belajar telah

dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur’an dimana Allah SWT

menyuruh Nabi Adam as. mengulangi menyebutkan nama-nama

benda. Hal yang sama juga terjadi ketika Malaikat Jibril as.

menyampaikan wahyu pertama dari Allah SWT kepada Nabi

Muhammad SAW di goa Hiro. Secara berulang-ulang Malaikat Jibril

as. menyebut kata Iqra’ untuk mengajari Nabi Muhammad SAW

membaca.

3. Pengertian kesiapan belajar

a. Menurut etimologi
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Kesiapan belajar dari kata siap yang berimbuhan ke-an yang

artinya sudah sedia, kesediaan untuk suatu perbuatan.16 Dan belajar

menurut bahasa adalah berusaha memahami sesuatu, berusaha

memperoleh sesuatu.17

b. Menurut terminologi

Kesiapan adalah sudah sedia atau kesediaan untuk sesuatu

perbuatan, kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang

membuatnya siap untuk memberi respons atau jawaban di dalam cara

tertentu terhadap suatu situasi.18

4. Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidikan tentang

kemajuan siswa setelah melakukan aktivitas belajar. Ini berarti prestasi

belajar tidak akan bisa diketahui tanpa dilakukan penilaian atas hasil

aktivitas belajar siswa. Fungsi prestasi belajar bukan saja untuk

mengetahui sejauhmana kemajuan siswa setelah menyelesaikan suatu

aktivitas, tetapi yang lebih penting adalah sebagai alat untuk

memotivasi setiap siswa agar lebih giat belajar, baik secara individu

maupun kelompok.

16 Ngalim Purwanto., Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Karya, Edisi ke 2, Cet. 2,
1987), h. 85

17 Ibid, h. 87
18 Slameto, Belajar Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.

4, 2003) , h. 63
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Dalam pembahasan ini akan dibicarakan mengenai prestasi

belajar sebagai hasil penilaian. Prestasi adalah sesuatu yang didapatkan

seseorang melalui proses pembelajaran, evaluasi atau penilaian. Hal ini

berarti siswa mendapatkan prestasi sesuai kemampuannya karena

mengulang pelajaran.19 Prestasi belajar sebagai hasil penilaian sudah

dipahami. Namun demikian untuk mendapatkan pemahaman, perlu

juga diketahui, bahwa penilaian adalah sebagai aktivitas dalam

menentukan rendahnya prestasi belajar itu sendiri.20

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibicarakan bahwa

prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidikan tentang kemajuan

siswa setelah melakukan aktivitas belajar. Ini berarti prestasi belajar

tidak akan bisa diketahui tanpa dilakukan penilaian atas hasil aktivitas

belajar siswa. Fungsi prestasi belajar bukan saja untuk mengetahui

sejauhmana kemajuan siswa setelah menyelesaikan suatu aktivitas,

tetapi yang lebih penting adalah sebagai alat untuk memotivasi setiap

siswa agar lebih giat belajar, baik secara individu maupun kelompok.

Sebenarnya bila pembicaraan ini membahas masalah penilaian,

maka mau tidak mau pembicaraan juga harus membahas masalah

penilaian, sebab masalah evaluasi merupakan suatu tindakan untuk

menentukan nilai segala sesuatu dalam pendidikan.21 Selain

19 Sardiman, dkk, Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Karya, 1987), h. 99
20 Sardiman, dkk, Ilmu Pendidikan, h. 95-96
21 Moh. Uzer Usman., Menjadi Guru Profesional., (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003),

h. 21
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mengulang pelajaran yang dilakukan oleh siswa, ada faktor lain yang

dapat mempengaruhi prestasi siswa dalam pembelajaran. Adapun

faktor tersebut adalah faktor kompetensi guru.

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Karena itu, kualitas kompetensi

guru mempunyai peranan penting dalam proses interaksi belajar-

mengajar. Ini berarti berkualitas tidaknya prestasi belajar siswa,

kompetensi guru ikut menentukan selain ditentukan oleh faktor-faktor

lainnya seperti lingkungan, keluarga, fasilitas, inteligensi, dan minat

siswa itu sendiri sebagai individu.

Berbicara masalah prestasi belajar siswa seorang guru tidak

bisa lepas dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam

kelas. Proses pembelajaran baru dikatakan tuntas apabila siswa

sekurang-kurangnya menguasai 75% dari seluruh materi ajar yang

sudah disampaikan. Penguasaan sebesar 75% tersebut akan bisa

tercapai bilamana siswa mampu memahami suatu konsep yang bersifat

konkret dan bersifat formal.

Prestasi belajar dapat diartikan juga sebagai hasil yang

diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam

diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Dengan kata

lain prestasi  belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang

dimiliki oleh siswa sebagai akibat perbuatan belajar atau setelah

menerima pengalaman belajar, yang dapat dikatagorikan menjadi tiga
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ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.22 Dalam

penelitian ini, prestasi belajar yang dimaksud adalah tingkat kognitif

siswa terhadap pelajaran Al-Qur’an, khususnya pada pokok bahasan

hukum bacaan Mad, Waqaf dan Washal.

Guru dalam pembelajaran hanyalah merangsang prestasi

belajar dengan jalan menyajikan bahan pelajaran, sedangkan yang

mengolah dan mencerna adalah siswa atau peserta didik itu sendiri

sesuai dengan kemampuan, kemauan, bakat, latar belakang masing-

masing. Dengan stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh guru,

diharapkan siswa mampu berprestasi dalam pembelajaran.23

Dalam pembelajaran, prestasi siswa atau peserta didik

merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh guru

sehingga proses pembelajaran yang ditempuh benar-benar memperoleh

hasil yang maksimal. Menurut Muhammad Ali, prestasi belajar siswa

tercermin dalam kemampuan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang diberikan oleh guru, mengerjakan soal-soal latihan dan ulangan.24

Seluruh peranan dan kemauan anggota badan dikerahkan dan

diarahkan supaya daya tetap aktif untuk mendapatkan hasil pengajaran

yang maksimal sekaligus mengikuti proses pembelajaran secara aktif,

siswa mendengarkan, mengamati, menyelidiki, mengingat,

22 Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2,
2004), h. 207

23 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 2004), h. 9-10
24 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, h. 75
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menguraikan, mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya, dan

sebagainya. Oleh karena itu siswa dalam proses pembelajaran harus

mempersiapkan dirinya atau kesediaan kondisi fisik maupun psikis

yang benar-benar matang atau siap untuk belajar agar tujuan

pembelajaran itu dapat tercapai.

Jika dilihat dari beberapa uraian teori di atas, maka dalam

proses belajar dan pembelajaran yang harus diperhatikan adalah

adanya persiapan yang baik. Persiapan ini meliputi persiapan fisik,

psikis dan persiapan mental. Belajar tanpa adanya persipan yang

matang seringkali menghasilkan prestasi yang kurang memuaskan atau

tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal.

Apabila di dalam diri siswa kurang persiapan, maka siswa tidak

akan dapat belajar dengan baik. Salah satu persiapan yang paling

penting yang harus dilakukan siswa adalah pengulangan pelajaran.

Apabila pengulangan pelajaran telah dilakukan sesuai dengan tujuan

dari pengulangan pelajaran tersebut, maka tidak menutup

kemungkinan siswa akan dapat berprestasi dalam pembelajaran. Untuk

mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, maka siswa harus

mempunyai persiapan yang matang dan melakukan pengulangan

pelajaran (belajar) secara maksimal supaya dapat berprestasi dalam

pembelajaran.
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Ada beberapa bentuk tipe hasil belajar bidang kognitif yang di

kemukakan oleh Nana Sudjana, diantaranya adalah sebagai berikut :25

a. Tipe hasil belajar pengetahuan hafalan

Cakupan dalam pengetahuan hafalan termasuk pula

pengetahuan yang sifatnya faktual, di samping pengetahuan

yang mengenai hal-hal yang perlu diingat kembali seperti

batasan, peristilahan, pasal, hukum, bab, ayat, rumus dan lain-

lain. Dari sudut respon belajar siswa, pengetahuan itu perlu

dihafal, diingat, agar dapat dikuasai dengan baik. Ada beberapa

cara untuk dapat menguasai atau menghafal, misalnya dibaca

berulang-ulang, menggunakan tekhnik mengingat.

b. Tipe hasil belajar pemahaman

Tipe hasil belajar pemahaman lebih tinggi satu tingkat

dari tipe hasil belajar pengetahuan hafalan. Pemahaman

memerlukan kemampuan menangkap makna atau arti dari

suatu konsep. Sebagian besar siswa perlu beberapa kali

menerima informasi atau pelajaran untuk dapat memahaminya.

Dari kedua hasil tipe balajar di atas, dapat dipahami

bahwa tipe belajar pengetahuan hafalan dan tipe belajar

pemahaman tidak hanya cukup sekali saja dialami oleh siswa.

25 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar., (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, Cet. 3, 1995), h. 47-48
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Butuh proses dan harus dilakukan secara berulang-ulang

supaya mendapatkan hasil belajar yang maksimal.

5. Aspek yang berhubungan dengan belajar

Kesalahan-kesalahan dalam belajar sering dilakukan siswa.

Bukan saja karena ketidaktahuannya, tetapi juga disebabkan oleh

kebiasaan-kebiasaannya yang salah. Merupakan tugas bagi siswa untuk

belajar dengan baik dan menghindari atau mengubah cara-cara yang

salah agar tercapai hasil belajar yang maksimal.26

Hal-hal yang harus diperhatikan siswa supaya belajar menjadi

efektif dan produktif diantaranya adalah :27

a. Siswa harus menyadari sepenuhnya akan arah dan tujuan

belajarnya, sehingga siswa senantiasa siap siaga untuk

menerima dan mencerna materi pelajaran. Jadi bukan hanya

asal belajar.

b. Siswa harus menyadari bahwa belajar bukan semata-mata

hanya menghafal. Didalam diri siswa terdapat penggunaan

daya-daya mental lainnya yang harus dikembangkan

sehingga memungkinkan dirinya memperoleh pengalaman-

pengalaman baru dan mampu memecahkan berbagai bentuk

masalah.

26 Ibib, h. 67
27 Zakiyah Darajat., Metode Khusus Pengajaran Agama Islam., (Jakarta: Bumi Aksara,

Cet. 3, 2004), h. 269-270
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c. Harus senantiasa memusatkan perhatian (konsentrasi

pikiran) terhadap apa yang sedang dipelajari dan berusaha

menjauhkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi

sehingga terbina suasana ketertiban dan keamanan belajar

bersama dan atau sendiri.

d. Jangan melalaikan waktu belajar dengan membuang-buang

waktu atau bersantai-santai.

e. Harus dapat bekerja sama dengan kelompok untuk

mendapatkan sesuatu atau memperoleh pengalaman baru

dan harus teguh bekerja sendiri dalam membuktikan

keberhasilan belajar,sehingga siswa tahu benar akan batas-

batas kemampuannya.

6. Tujuan belajar

Setiap manusia di mana saja berada tentu melakukan kegiatan

belajar. Seorang siswa yang ingin mencapai cita-citanya tentu harus

belajar denga giat. Bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga harus

belajar di rumah dan di tempat-tempat lain yang dianggap pantas.

Untuk dapat mencapai cita-cita tidak bisa dengan bermalas-malasan,

tetapi harus rajin, gigih dan tekun belajar. Belajar adalah syarat mutlak

untuk menjadi pandai dalam segala hal, baik dalam bidang ilmu

pengetahuan maupun ketrampilan atau kecakapan.28

28 Dalyono, M., Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 48
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Seorang bayi misalnya harus belajar berbagai kecakapan

terutama sekali motorik seperti menelungkup, duduk, merangkak,

berdiri, dan berjalan. Belajar dilakukan dengan sengaja, dengan

dibantu atau tanpa bantuan orang lain. Belajar dilakukan oleh setiap

orang, baik anak-anak, remaja, orang dewasa maupun orang tua dan

akan berlangsung seumur hidup.29

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa belajar merupakan kegiatan

penting yang harus dilakukan setiap orang secara maksimal untuk

dapat menguasai atau memperoleh sesuatu. Selain dilakukan secara

maksimal, belajar juga harus dilakukan secara terus-menerus.

Belajar juga dilakukan secara berulang-ulang, berkali-kali

supaya hasil yang diperoleh bisa optimal. Seperti contoh di atas,

seorang bayi tidak akan dapat langsung berdiri hanya dengan sekali

saja melakukan percobaan. Tentunya bayi tersebut melakukan latihan

atau percobaan secara berulang-ulang sebelum dapat berdiri dengan

sempurna. Demikian halnya dengan belajar, apabila dilakukan dengan

berulang-ulang maka akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Belajar dapat didefinisikan “suatu usaha atau kegiatan yang

bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup

perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan,

29 Ibid
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keterampilan dan sebagainya”.30 Dari pengertian tersebut dapat

diambil kesimpulan :

a. Belajar adalah suatu usaha. Perbuatan yang dilakukan

secara sungguh-sungguh, berulang-ulang, dengan

sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki.

b. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri

antara lain tingkah laku, misalnya seorang anak kecil yang

tadinya sebelum memasuki sekolah beretingkah laku

manja, egois, cengeng, dan sebagainya, tetapi setelah

beberapa bulan masuk sekolah dasar, tingkah lakunya

berubah menjadi anak yang baik, tidak cengeng dan sudah

mau bergaul dengan teman-temannya.

Perubahan perilaku dalam proses belajar adalah akibat dari

interaksi dengan lingkungannya, interaksi ini berlangsung secara

disengaja. Kesengajaan itu sendiri tercermin dari adanya faktor-faktor

berikut :31

a. Kesiapan yaitu kapasitas fisik maupun mental untuk

melakukan sesuatu

b. Motivasi yaitu dorongan dari dalam diri sendiri untuk

melakukan sesuatu

c. Tujuan yang ingin dicapai.

30 Sumadi Suryabrata., Psikologi Pendidikan., (Jakarta, Rajawali Pers, Edisi ke 5, Cet. 17
2010), h. 230-231

31 Muhammad., Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung, Sinar Baru
Algensindo, Cet. 3, 1987), h. 15
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B. Penelitian Yang Relevan

Suryani (2008), meneliti tentang pengaruh kesiapan belajar terhadap

prestasi siswa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTs Miftahul

Hidayah kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara pengaruh  kesiapan

belajar terhadap prestasi siswa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam

di MTs Miftahul Hidayah kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terdiri dari dua

variabel yaitu mengulang pelajaran (variabel X) dan prestasi belajar (variabel

Y). Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan satu

indikator untuk masing-masing variabel. Indicator dari variable X penelitian

ini adalah “Siswa Mengulang Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sebelum

Pembelajaran Di Sekolah”. Sedangkan indicator dari variable Y penelitian ini

adalah “Siswa Mampu Mendapatkan Nilai Sesuai Standar KKM (75) Dalam

Menjawab Soal-Soal Latihan Pendidikan Agama Islam Yang Diberikan Oleh

Guru”.


