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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Menurut Horward Kingsley

yang dikutip oleh Nana Sudjana hasil belajar dibagi dalam tiga macam,

yaitu: (1) Keterampilan dan kebiasaan, (2) Pengetahuan dan pengertian,

(3) Sikap dan cita-cita.1

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa dalam belajar,

yang menunjukkan taraf kemampuan siswa dalam mengikuti program

belajar dalam waktu tertentu sesuai dengan kurikulum yang telah

ditentukan. Hasil belajar ini sering dicerminkan sebagai nilai (hasil

belajar) yang menentukan berhasil tidaknya siswa belajar. Hasil belajar

merupakan terminal dari proses pendidikan dan pengajaran.

Hasil belajar, meliputi tiga aspek, yaitu: Pertama, aspek kognitif,

meliputi perubahan-perubahan dalam segi penguasan pengetahuan dan

perkembangan keterampilan/kemampuan yang diperlukan untuk

menggunakan pengetahuan tersebut, kedua, aspek efektif, meliputi

perubahan-perubahan dalam sikap mental, perasaan dan kesadaran, dan

1 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, op. cit. hlm., 22.
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ketiga, aspek psikomotor, meliputi perubahan-perubahan dalam segi

bentuk-bentuk tindakan motorik.2

Sementara Bloom mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang

merupakan kemampuan seseorang yang harus dicapai dan merupakan

hasil belajar yaitu : kognitif, afektif dan psikomotorik.

1) Ranah Kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman,
aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut
kognitif tingkat rendah, dan keempat aspek berikutnya disebut
kognitif tingkat tinggi.

2) Ranah Afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek,
yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan
internalisasi.

3) Ranah Psikomotoris, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan
kemampuan bertindak.3

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh

siswa setelah siswa tersebut mengalami aktivitas belajar. Ada lima

kategori hasil belajar, yakni: informasi verbal, kecakapan intelektul,

strategi kognitif, sikap dan keterampilan. Hasil belajar yang penulis

maksud dalam penelitian ini yaitu dilihat dari aspek kognitif siswa, di

mana hasil belajar tersebut diwujudkan dalam bentuk nilai angka yang

diperoleh siswa.

Keberhasilan belajar diukur dari hasil yang diperoleh. Semakin

banyak informasi yang dapat dihafal maka semakin bagus hasil belajar.

Bukan hanya itu kemampuan mengungkap hasil belajar juga ditentukan

2 Zakiah Darajat, Dkk, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2008, h., 197.

3 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, op. cit. hlm., 22-23.
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oleh kecepatan dan ketepatan. Semakin cepat dan tepat individu dapat

mengungkapkan informasi yang dihafal semakin bagus hasil belajar.

Dengan demikian belajar lebih berorientasi pada hasil yang harus

dicapai.4

Menurut Gegne dalam Nana Sudjana membagi lima kategori hasil

belajar, yakni:

1) Informasi verbal

2) Keterampilan intelektual

3) Strategi kognitif

4) Sikap

5) Keterampilan motoris.5

Semua hasil belajar pada dasarnya bisa dievaluasi. Pada

umumnya kesulitan menilai hasil belajar timbul disebabkan karena,

Pertama perumusan tujuan yang kurang baik, Kedua Ketidak mampuan

mengembangkan alat evaluasi yang tepat dan mengenai sasaran.6

b. Faktor-Faktor Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor

utama yaitu:

1) Faktor dari dalam diri siswa, meliputi kemampuan yang dimilikinya,

motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar,

ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis.

4 Wina Sanjaya, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,
Jakarta: Kencana, 2008, hlm., 88.

5 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,  Op.Cit. hlm., 22
6 Zakiah Darajat, Op.Cit. hlm., 207.
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2) Faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan,

terutama kualitas pengajaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor intern

(dari dalam) diri siswa dan faktor ekstern (dari luar) siswa. Berkaitan

dengan faktor dari dalam diri siswa, selain faktor kemampuan, ada juga

faktor lain yaitu motivasi, minat, perhatian, sikap, kebiasaan belajar,

ketekunan, kondisi sosial ekonomi, kondisi fisik dan psikis. Kehadiran

faktor psikologis dalam belajar akan memberikan andil yang cukup

penting. Faktor-faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan

dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal.

Beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor

internal siswa antara lain kemampuan yang dimiliki siswa tentang materi

yang akan disampaikan, sedangkan faktor eksternal antara lain metode

pembelajaran yang digunakan guru di dalam proses belajar mengajar.

Prinsip dasar yang perlu dilakukan dalam menyusun tes hasil

belajar siswa, yaitu:

1) Tes tersebut hendaknya dapat mengukur secara jelas hasil belajar.

2) Mengukur sampel yang representtatif dari hasil belajar dan bahan

pelajaran yang telah diajarkan.

3) Mencakup bermacam-macam bentuk soal yang benar-benar cocok

untuk mengukur hasil belajar yang diingginkan sesuai dengan tujuan.
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4) Didesain sesuai dengan kegunaannya untuk memperoleh hasil yang

diinginkan.

5) Dibuat seandal mungkin sehingga mudah diinterpretasikan dengan

baik.

6) Digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar

guru.7

2. Pengertian Partisipasi Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler

a. Pengertian partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation”

adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut kamus Besar

Bahasa Indonesia partisipasi adalah hal turut serta dalam suatu kegiatan.8

Sedangkan Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan

mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut

bertanggung jawab di dalamnya.9 Dalam defenisi tersebut kunci

pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya

partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan

dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul

tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat

kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik

maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

7 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran., Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2010,  hlm., 23-25.

8 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya:
Semarang, 2012, hlm., 360.

9 http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/.
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Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi

serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang

melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung

pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

a) Bentuk partisipasi yang nyata yaitu :

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar

usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang

memerlukan bantuan

2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk

menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau

perkakas

3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk

tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang

keberhasilan suatu program

4. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui

keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain

yang membutuhkannya

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa

sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk

menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program

dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan

pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
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Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam partisipasi

terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Keterlibatan peserta didik dalam segala kegiatan yang dilaksanakan

dalam proses belajar mengajar.

2. Kemauan peserta didik untuk merespon dan berkreasi dalam

kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.

Partisipasi siswa dalam pembelajaran sangat penting untuk

menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Dengan demikian tujuan pembelajaran yang sudah direncakan bisa

dicapai semaksimal mungkin

b. Pengertian Kegiatan Estrakurikuler

Kegiatan ektrakurikuler yaitu kegiatan-kegiatan siswa diluar jam

pelajaran, yang dilaksanakan disekolah atau diluar sekolah, dengan

tujuan untuk memperluas pengetahuan, memahami keterkaitan antara

berbagai mata pelajaran, penyaluran bakat dan minat, serta dalam rangka

usaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan para siswa

terhadap Tuhan Yang Mahaesa, kesadaran berbangsa dan bernegara,

berbudi pekerti luhur dan sebagainya.10 Oleh sebab itu, ditetapkan

kebijakan pembinaan kesiswaan yang disebut empat jalur dan delapan

materi pembinaan, yaitu OSIS, latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler,

dan wawasan wiyatamandala.

Sedangkan delapan materi kebijaksanaan pembinaan, meliputi :

10 Wahjosumidjo, kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
2005, hlm.,256.
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a) Keimanan dan ketakwaan terhdap Tuhan Yang Mahaesa

b) Kegiatan berbangsa dan bernegara

c) Pendidikan pendahuluan bela Negara

d) Kepribadian da budi pekerti luhur

e) Berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan

f) Keterampilan dan kewiraswastaan

g) Kesegaran jasmani dan daya kreasi

h) Persepsi, apresiasi, dan kreasi seni.11

Menurut Suharsimi AK, yang dikutip oleh Suryosubroto, kegiatan

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, diluar struktur program yang

pada umumnya merupakan kegitan pilihan. Sedangkan definisi kegiatan

ekstrakurikuler menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan yang

dikutip oleh Suryosubroto 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 macam mata pelajaran dan kurikulum”. 12

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan diluar struktur program

dilaksanakan diluar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa.

11 Ibid, hlm,. 261.
12 Suryosubroto, Op. Cit, hlm., 286
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c. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Ekstrakurikuler

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah

menurut Direktorat Pendidikan Kejuruan yang dikutip oleh Suryosubroto

adalah:

1. Kegiatan ekstrakulikuler dapat meningkatkan kemampuan siswa
braspek kognitif, afektif, dan psikomotorif.

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan
pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif.

3. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu
pelajaran dengan pelajaran lainnya.13

Ruang lingkup kegiatan ektrakulikuler adalah berupa kegiatan-

kegiatan yang dapat menunjang program intrakulikuler yaitu

mengembngkan pengetahuan dan kemampuan penalaran siswa,

ketarampilan melalui hobi dan minatnya serta pengembangan sikap yang

ada pada program intrakulikuler dan ekstrakulikuler.

d. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler

Menurut Amir Dalen yang dikutip oleh Suryosubroto kegiatan

ekstrakurikuler dibagi menjadi dua jenis yaitu bersifat rutin dan bersifat

periodik. Kegiatan yang bersifat periodik yaitu kegiatan yang dilakukan

pada waktu-waktu tertentu saja, seperti lintas alam, kemping,

pertandingan olahraga dan sebagainya.

Beberapa macam kegiatan ekstrakurikuler menurut Oteng Sutisna

yang dikutip oleh Suryosubroto antara lain :

1. Organisasi siswa seluruh sekolah.
2. Organisasi kelas dan organisasi tingkat-tingkat kelas.
3. Kesenian tari-tarian, band, karawitan, vokal group.

13 Ibid., hlm, 288.
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4. Klub-klub hobby: fotografi, jurnalistik
5. Pidato dan drama
6. Klub-klup yang berpusat pada mata pelajarn (klub IPA, klub IPS)
7. Publikasi sekolah (koran sekolah, buku tahunan sekolah)
8. Atletik dan Olahraga
9. Organisasi-organisasi yang disponsori secara kerjasama (pramuka).14

Lebih lanjut dikemukakan oleh Oteng Sutisna bahwa banyaknya

upaya dan organisasi yang bersifat ekstrakulikuler tetapi langsung

berkaitan dengan mata pelajaran dikelas. Beberapa diantaranya dalah seni

musik/ karawitan, drama, olahraga,  yang berpusat pada mata pelajaran.

Ada pun klub-klub yang tidak langsung berhubungan dengan mata

pelajaran seperti klub-klub piknik, pramuka. Biasanya semua klub

mempunyai penasehat dan program kegiatan yang disetujui oleh kepala

sekolah.

Selanjutnya menurut DEPDIKBUD yang dikutip oleh

Suryosubroto kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Kegiatan yang bersifat sesaat, misalnya karyawisata, bakti sosial.

b. Jenis kegiatan yang bersifat kelanjutan, misalnya pramuka, PMR dan

sebagainya.15

Kemudian secara umum jenis kegiatan ekstarkulikuler disebutkan

dibawah ini :

1) Lomba karya ilmu pengetahuan remaja.

2) Pramuka

3) PMR/UKS

14 Ibid, hlm,. 289.
15 Ibid, hlm., 290
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4) Koperasi sekolah olahraga prestasi

5) Kesenian tradisional/modern

6) Cinta alam dan lingkungan hidup

7) Peringatan hari-hari besar.16

e. Prinsip-prinsip program Ekstrakurikuler

Dengan berpedoman kepada tujuan dan maksud kegatan

ekstrakurikuler disekolah dapat ditetapkan prinsip-prinsip program

ekstrakulikuler. Menurut Oteng Sutisna yang dikutip oleh Suryosubroto

prinsip program ekstrakurikuler adalah:

1. Semua murid, guru, dan personel adminitrasi hendaknya ikut serta

dalam usaha meningkatkan program.

2. Kerjasama dalam tim adalah fundamental

3. Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya dihindarkan

4. Prosesnya adalah lebih penting dari pada hasil

5. Program hendaknya hendaknya cukup komrehensif dan seimbang

dapat memenuhi kebutuhan dan minat semua siswa.

6. Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan kusus sekolah

7. Program harus dinilai berdasarkan sumbangan kepada nilai-nilai

pendidikan disekolah dan efisiensi pelaksanaannya.

8. Kegiatan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber motivai yang

kaya bagi pengajaran kelas, sebaliknya pengejran kelas hendaknya

juga menyediakan sumber motivasi yang kaya bagi kegiatan siswa.

16 Ibid, hlm., 290.
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9. Kegiatan ekstrakulikuler ini hendaknya dipandang sebagai intergral

dari keseluruhan program pendidikan disekolah, tidak sekedar

tambahan atau sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.17

Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

adalah:

a. Kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan kepada siswa secara

perorangan atau kelompok ditetapkan oleh sekolah berdasarkan minat

siswa, tersefianya fasilitas yang diperlukan serta adanya guru atau

petugas untuk itum bilamana kegiatan tersebut memerlukannya.

b. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk diberikan kepada siswa

hendaknya diperatikan keselamatannya dan kemampuan siswa serta

kondisni sosial budaya setempat.18

f. Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Ekstrakulikuler

Pengertian partisipasi menurut Moelyarto Tjokrowinoto yang

dikutip oleh Suryosubroto adalah sebagai berikut:

“Partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang
didalam situasi kelompok yang mendorong merekan untuk
mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya
tujuan-tujuan, bersama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut”.19

Menurut pendapat lain tentang partisipasi dikemukakan oleh

Keith Davis yaitu partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan mental

17 Ibid, hlm,. 291.
18 Ibid, hlm., 292
19 Ibid, hlm,. 293.
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dan emosi seseorang kepada pencapaan tujuan dan ikut bertanggung

jawab di dalamnya.

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam partisipasi adalah:

1) Keterlibatan anggota dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh

organisasi.

2) Kemauan anggota untuk inisiatif dan berkrasi dalam kegiatan-

kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi.20

Adapun sifat dari pastisipasi tersebuta adalah:

a) Adanya kesadaran dari para anggota kelompok.

b) Tidak adanya unsur paksaan.

c) Anggota merasa ikut memiliki.21

Dalam penelitian ini partisipasi yang dimaksud adalah

partisipasi siswa yaitu keikutsertaan atau keterlibatan dalam kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan disekolah dalam hal ini kegiatan

ekstrakulukuler maupun intra.

1. Bentuk Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Partisipasi masing-masing siswa dalam suatu kegiatan

ekstrakulikuler berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, baik

dalam usaha maupun cara untuk mencapain yang diharapkan.

Menurut Dusseldorp seperti yang dikutip Subandiyah kegiatan

ekstrakulikuler siswa pada intinya terdiri atas:

1. Mendatangi pertemuan

20 Ibid, hlm,. 295.
21 Ibid, hlm,. 295.
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2. Melibatkan diri dalam diskusi

3. Melibatkan diri dalam aspek organisasi dari proses partisipasi

4. Mengambil bagian dalam proses keputusan dengan cara

menyatakan pendapat atau maslah.

5. Ikut serta memanfaatkan hasil proram.22

Sedangkan menurut jumrowi bahwa bentuk partisipasi

dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler meliputi:

a. Partisipasi dalam memberikan buah pikir

b. Partisipasi tenaga

c. Partisipasi harta benda

d. Motivasi anggota.

e. Partisipasi keterampilan yang diberikan

f. Partisipasi sosial yang diberikan senagai kedekatan hati.23

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan

bahwasanya untuk mengukur partisipasi siswa dalam kegiatan

ekstrakurikuler adalah:

1) Tingkat kehadiran dalam pertemuan

2) Jabatan yang dipegang

3) Pemberian saran, usulan, kritik dan pendapat bagi peningkatan

organisasi.

4) Kesediaan anggota untuk berkorban.

5) Motivasi anggota.24

22 Ibid, hlm., 301.
23 Ibid, hlm., 301.
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g. Hal-hal yang Mempengaruhi Tumbuhnya Partisipasi Siswa dalam

Kegiatan Ekstrakurikuler

Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuhnya partisipasi

anggota suatu kelompok atau organisasi. Dekemukaan Noeng Moehajir

yang dikutip oleh Suryosubroto, bahwa tumbunya partisipasi dapat

dilihat dari derajat partisipasinya, yaitu :

1. Partisipasi tanpa mengenal objek partisipasi yang berpartisipasi karena
diperintahkan untuk ikut.

2. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah mengenal ide baru
tersebut, ada daya tarik dari objek dan ada minat dari subjek.

3. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah meyakini bahwa ide
tersebut memang baik.

4. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah melihat lebih detail
tentang alternatif pelaksanaan dan penerpan ide tersebut.

5. Berpartisipasi karena yang bersangkutan langsung memanfaatkan ide
dan usaha pembangunan tersebut untuk dirinya, keluarga dan
masyarakat.25

Dengan demikian, kegiatan ekstrakulikuler sebagai organisasi

siswa disekolah agar dapat melibatkan semua siswa disekolah.

1. Hubungan Partisipasi Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler

26terhadap Hasil Belajar Siswa

Ektrakulikuler adalah wadah pembentuk karakter siswa daam

lingkungan sekolah yang menjadi salah satu unsur penting dalam

meningkatkan prestasi belajar siswa dan bertujuan untuk

mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kemampuan sosial melalui

24 Ibid, hlm., 302.
25 Ibid, hlm,. 299
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berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung

dengan materi kurikulum.27

Menurut Wahjo Sumidjo kegiatan ektrakulikuler adalah untuk

memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa dalam arti

memperkaya dan mempertajam serta memperbaiki pengetahuan para

siswa yang berkaitan dengan mata pelajaran sesuai dengan program

kulikuler yang ada.28 Kegiatan ekstrakulikuler ini juga merupakan

seperangkat pengalaman belajar yang memiliki nilai-nilai manfaat

bagi pembentukan kepribadian siswa . Aadapun tujuan secara umum

dari pelaksanaan ekstrakulikuler disekolah menurut Direktorat

Pendidikan Menengah Kejuruan yang dikutip dalam buku

Suryosunroto adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan ektrakulikuler 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 dengan pelajaran lainnya.29

Kegiatan kegiatan ini sangat berhubungan erat dan saling

berdampingan. Karena kegiatan ektrakulikuler merupakan program

pendukung kegiatan intrakulikuler disekolah. Dengan kata lain untuk

mendidik dan menambah pengetahuan serta keterampilan siswa tidak

hanya cukup dengan melakukan program intrakulikuler saja, hal ini

sejalan dengan apa yang dikatakan Oemar Hamalik bhwa kegiatan

27http://jurnal.sman1bergas.sch.id, 2008:online. Diakses tgl 02/05/2013
28 Wahjo Sumidjo, Op. Cit. hlm., 264
29 B. Suryosubroto, Op. Cit. hlm., 272.
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ekstrakulikulerdalah kegiatan pendidkan diluar ketentuan kurikulum

yang berlaku, akan tetapi bersifat pedagogis dan menunjang

pendidikan dalam ketercapain disekolah.30

Menurut Syambudiarti kegiatan ekstrakulikuler adalah suatu

kegiatan yang dilakukan diluar jam pelajaran sekolah (dilakukan

termasuk hari libur) yang bertujuan memperluas pengetahuan siswa,

menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi upaya pembinaan

seutuhnya dan ikut dinilai. Kegiatan ekstrakulikuler dilakukan diluar

untuk memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan atau

peningkatan nilai atau sikap, dalam rangka penerapan pengetahuan

dari kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran

dalam kurikulum. Oleh karena itu kegiatan ekstrakulikuler perlu

dikembangkan untuk menunjang hasil belajar siswa.

Melihat begitu banyaknya manfaat dari partisipasi dalam

kegiatan ekstrakulikuler yang telah dipaparkan oleh beberapa para ahli

diatas , tampak jelas bahwa kegiatan ektrakulikuler berperan dalam

meningkatkan prestasi belajar siswa . Hasil belajar siswa akan

meningkat secara positif apabila siswa telah mengalami perubaahan

tingkah laku secara positih setelah mengikuti kegiatan ektrakulikuler.

Kegiatan ektrakulikuler dapat menjadi suatu cara untuk

menghilangkan kejenuhan dan mengembangkan daya eksplorasinya

30 Oemar Hamalik, Adminitrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum, Bandung:
Mandar Maju, 1992, hlm., 128.
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Ektrakulikuler merupakan penunjang kegiatan intatrakulikuler

siswa disekolah. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengrahkan

dan membimbing siswa dalam menyalurkan bakat dan minatnya.

Dengan mengikuti kegiatan ektrakulikuler secara terarah diharapkan

siswa dapat mengembangkan potensi dalam dirinya dan mengalami

perubahan tingkah laku seperti sikap tanggung jawab, mandiri, aktif

dan lain-lain. Kegiatan ektrakulikuler dapat digunakan untuk

merangsang kompetesi yang sehat antar siswa dalam hal prestasi

belajar.31 Proses perubahan tingkah laku yang dialami siswa disekolah

tentu saja mempengaruhi domain afektif, kognitif, dan psikomotornya

dalam belajar. Sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa

dalam pembelajaran formal.

B. Penelitian Relevan

Peneliti mendapatkan penelitian yang relevan dengan mencatumkan

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Subai’ah (2005) Jurusan Pendidikan

Agama Islam, fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA. Meneliti tentang

“ Pengaruh Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam (ROHIS) Terhadap

Prestasi Belajar Pelajaran Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah

Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru”. Dalam penelitian ini teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara dan

dokumentasi. Sedangkan analisi data yang digunakan adalah teknik korelasi

serial. Dimana hasil penelitiannya membuktikan ada pengaruh yang signifikan

31 Hadari Nawawi, U. Husna Asmara, Martini Hadari, Op. Cit. hlm., 160.
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antara keaktifan siswa mengikuti ROHIS terhadap prestasi belajar pada mata

pelajaran agama Islam.

Selain itu penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Yulizar (2005)

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN

SUSKA. Meneliti tentang “ Pengaruh Aktifitas Mengikuti Ekstrakulikuler

Terhadap Hasil Belajar Al-Quran hadits Siswa MTSN Batam”. Tehnik

pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara dan

dokumentasi. Sedangkan analisi data yag digunakan yaitu korelasi serial. Hasil

penelitian menyatakan bahwa aktivitas mengikuti kegiatan ektrakulikuler tidak

menunjukan perubahan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada

bidang studi Al-Quran Hadits MTsN Batam.

Berdasarkan penelitian di atas, kajian penelitannya memiliki persamaan

dan perbedaan. Persamaanya sama-sama meneliti tentang organisasi atau

ektrakulikuler terhadap prestasi belajar, nanum terdapat perbedaan terhadap

mata pelajaran yang dipengaruhinya.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan penjabaran konkret dari konsep

teoretis agar mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan di lapangan. Selain

itu, konsep operasional dapat memberikan batasan terhadap kerangka teoretis

yang ada agar lebih mudah untuk dipahami, diukur dan dilaksanakan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini terdiri dari dua

variabel yaitu variabel X adalah partisipasi mengikuti ekstrakulikuler,

sedangkan variabel Y yaitu hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi. Untuk



28

melihat apakah ada pengaruk keaktifan organisasi sekolah terhadap belajar

siswa pada mata pelajaran ekonimi, maka penulis menggunakan indikator-

indikator sebagai berikut :

1. Indikator Hasil Belajar Siswa (Variable Y)

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel terikat (variabel

Y), yaitu prestasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil ulangan harian

(normatif).32 Nilai siswa dalam penelitian ini menggunakan skala interval 1-

10.

2. Indikator Partisipasi Mengikuti Ekstrakurikuler (Variabel X)

1. Mendatangi pertemuan

a. Siswa datang disetiap jadwal ektrakurikuler yang diikutinya.

b. Siswa menghadiri pertemuan saat pembina memberikan materi

tambahan dalam ektsrakurikuler.

c. Siswa menghadiri pelatihan pengembangan koperasi yang telah

dijadwalkan.

d. Siswa berpartisipasi setiap proses kegiatan ektrakurikuler.

2. Melibatkan diri dalam diskusi.

a. Siswa berdebat untuk mengusulkan pendapat masing-masing.

b. Siswa memberikan sumbangan ide untuk pengembangan koperasi

c. Siswa mengajukan pertanyaan jika menemukan kesulitan selama

kegiatan ektrakurikuler.

d. Siswa membuat kesimpulan terulis dalam diskusi.

32 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008. hlm.,
272.
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3. Melibatkan diri dalam aspek organisasi dari proses partisipasi.

a. Siswa memberikan solusi bila terdapat dalam proses kerja kelompok

ekrakurikuler.

b. Siswa melaksanakan proses kegiatan ektrakulikuler dengan maksimal

dan brsunggung-sunggung.

c. Siswa memberikan kritikan yang menurutnya kurang tepat diterapkan

dalam kelompok ektrakurikuler.

d. Siswa berpartisipasi mengeluarkan pendapat

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

c. Siswa mempresentasikan ide-ide baru yang kreaif dan inovatif untuk

memajukan kegiatan ektrakurikuler.

d. Siswa meminta bimbingan Pembina jika mendapa hambatan dan

kendala dalam proses kegiatan ektrakurikuler.

5. Ikut serta memanfaatkan hasil program.

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

oleh Pembina.

b. Siswa mendapat pengalaman baru dan ide-ide kreatif yang dapat

memajukan ektrakurikuler koperasi.
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c. Siswa merasakan dampak positif terhadap prestasi belajar setelah

mengikuti kegiatan ektrakurikuler.

d. Siswa mendapat keuntungan dari hasil penjualaan.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi dasar

a. Ekstrakurikuler di sekolah bervariasi

b. Hasil belajar siswa bervariasi

c. Ada kemungkinan partisipasi mengikuti ekstrakurikuler turut

mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu.

2. Hipotesis

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara partisipasi mengikuti

ekstrakurikuler terhadap hasil belajar iswa pada mata pelajaran IPS

Terpadu kelas IX di SMP Negeri 1 Kampar Kiri Tengah Kabupaten

Kampar.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara partisipasi mengikuti

ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran

IPS Terpadu kelas IX di SMP Negeri 1 Kampar Kiri Tengah

Kabupaten Kampar.


