
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Peran Guru Membimbing Siswa

a. Peran guru

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, dia menjalankan sesuatu peranan.1 Setiap orang

mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan

hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang

diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran (role) guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus

dilakukan guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Guru mempunyai

peranan yang amat luas, baik di sekolah, keluarga dan di dalam

masyarakat. Peranan  ialah pola ingkah laku tertentu yang merupakan ciri-

ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu.2

Kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan peranan

yang penting, peran guru ini belum dapat digantikan oleh teknologi seperti

radio, televisi, internet dan laninya. Banyak unsur manusiawi seperti sikap,

nilai, perasaan, motivasi, kebiasaaan dan keteladanan yang diharapkan dari

hasil proses pembelajaran yang tidak dicapai kecuali melalui pendidik.

1 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007), hal. 212.
2 Oemar Hamalik. Psikologi Belajar dan Mengajar.(Bandung, Sinar Baru Algesindo), hal

. l33.
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Betapa pentingnya peranan guru dan betapa beratnya tugas dan

tanggung jawab guru, terutama tanggung jawab moral untuk digugu dan

ditiru. Di sekolah seorang guru menjadi ukuran atau pedoman bagi murid-

muridnya, di masyarakat seorang guru dipandang sebagai suri tauladan

bagi setiap warga masyarakat.3

Fungsi atau peran penting guru dalam PBM ialah sebagai “director

of learning” (direktur belajar). Artinya, setiap guru diharapkan untuk

pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai

keberhasilan belajar (kinerja akademik) sebagai mana yang telah

ditetapkan dalam sasaran kegiatan PBM.4

Guru berfungsi sebagai “pengajar”, “pendidik” dan “pembimbing”,

maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Peran guru ini

akan senantiasa menggambarkan tingkah laku yang diharapkan dalam

berbagai interaksinya, baik dengan siswa (yang terutama), sesama guru,

maupun dengan staf yang lain. Dari berbagai interaksi belajar mengajar,

dapat dipandang sebagai sentral bagi peranannya. Sebab baik disadari atau

tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan

untuk menggarap proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan

siswanya.

Sebagai mana yang penulis kutip dari buku Oemar Hamalik

menurut Adams dan Dickey bahwa peran guru sesungguhnya sangat luas,

meliputi:

3 Ramayulis, Ilmu Pendidukan Islam, (Jakarta, Kalam Mulia,2008), hal 74-75
4Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2008), hal 143.



1) Guru Sebagai Pengajar

Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah

(kelas). Ia menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan

baik semua pengetahuan yang telah disampaikan itu. Selain dari itu

dia juga berusaha agar terjadi perubahan sikap, keterampilan,

kebiasaan, hubungan sosial, apresiasi, dan sebagainya melalui

pengajaran yang diberikannya.

2) Guru Sebagai Pembimbing

Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar

mereka mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan

masalah nya sendiri, mengenal diri sendiri, dan menyesuaikan  diri

dengan lingkungannya.Murid-murid membutuhkan bantuan guru

untuk  mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi, kesulitan pendidikan,

kesulitan memilih pekerjaan, kesulitan dalam hubungan sosial, dan

interpersonal. Karena itu, setiap guru perlu memahami dengan baik

teknik bimbingan kelompok, penyuluhan individu, teknik

mengumpulkan keterangan, teknik evaluasi, statistik penelitian,

psikologi kepribadian, dan psikologi belajar. Jika murid menghadapi

masalah di mana guru tak sanggup memberikan bantuan cara

memecahkannya, baru minta bantuan kepada ahli bimbingan

(guidance specialist) untuk memberikan bimbingan kepada anak yang

bersangkutan.

3) Guru Sebagai Pemimpin

Sekolah dan kelas adalah suatu organisasi, di mana murid

adalah sebagai pemimpinnya. Guru berkewajiban mengadakan



supervisi atas kegiatan  belajar murid, membuat rencana pengajaran

bagi kelasnya, mengadakan manajemen belajar sebaik-baiknya,

melakukan manajemen kelas secara demokratis. Tentu saja peranan

sebagai pemimpin menuntut kualisifikasi tertentu, antara lain

kesanggupan menyelenggarakan kepemimpinan, seperti

merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi,  mengkoordinasi

kegiatan, mengontrol, dan menilai sejauh mana rencana telah

terlaksana.

4) Guru Sebagai Ilmuan

Guru dipandang orang yang paling berpengetahuan. Dia bukan

saja berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya

kepada murid, tetapi juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan

itu dan terus-menerus memupuk pengetahuan yang telah dimilikinya.

5) Guru Sebagai Pribadi

Sebagai pribadi setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang

disenangi oleh mirid-muridnya, oleh orang tua, dan oleh masyarakat.

Sifat-sifat itu sangat diperlukan agar ia dapat melaksanakan

pengajaran secara efektif.

6) Guru Sebagai Penghubung

Sekolah berdiri diantara dua lapangan, yakni disatu pihak

mengemban tugas menyampaikan dan mewariskan ilmu, teknologi,

dan kebudayaan terus menerus berkembang dengan lajunya, dan dilain

pihak ia bertugas menampung aspirasi, masalah, kebutuhan, minat,

dan tuntutan masyarakat. Diantara kedua lapangan inilah sekolah



memegang peranannya sebagai penghubung dimana guru berfungsi

sebagai pelaksana.

7) Guru Sebagai Pembaharu

Pembaharuan didalam masyarakat terjadi berkat masuknya

pengaruh-pengaruh dari ilmu dan teknologi modern, yang datang dari

negara-negara yang sudah berkembang. Masuknya pengaruh-pengaruh

itu, ada yang secara langsung kemasyarakat dan ada melalui lembaga

pendidikan (sekolah).

Guru memegang peranan sebagai pembaharu, oleh karena

melalui kegiatan guru penyampaian ilmu dan teknologi, contoh-

contoh yang baik dan lain-lain maka akan menanamkan jiwa

pembaruan dikalangan murid. Karena sekolah dalam hal ini bertindak

sebagai agent-moderniza-tion maka guru harus senantiasa mengikuti

usaha-usaha pembaharuan di segala bidang dan menyampaikan

kepada masyarakat dalam batas-batas  kemampuan dan aspirasi

masyarakat itu.

8) Guru Sebagai Pembangunan

Sekolah turut serta memperbaiki masyarakat dengan  jalan

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan

dengan turut melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang

dilaksanakan masyarakat itu.5

5 Oemar hamalik. Op. Cit.hal.124-126.



Peranan guru dalam pengorganisasian lingkungan belajar

meliputi peranan-peranan yang lebih spesifik, yakni : (a)  guru sebagai

model, (b) guru sebagai perencana, (c) guru sebagai peramal, (d) guru

sebagai pemimpin, (e) guru sebagai petunjuk jalan atau sebagai

pembimbing ke arah pusat-pusat belajar.6

Guru berkewajiban mempersiapkan dan mengorganisasikan

lingkungan belajar siswa untuk mensosialisasikan dirinya. Dalam

hubungan ini, guru mengemban peranan-peranan sebagai berikut:

1) Guru sebagai model

Anak atau siswa berkembang ke arah idealisme dan kritis.

Mereka membutuhkan guru yang dapat dicontoh dan dijadikan

teladan.

2) Guru sebagai perencana

Guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan

menjadi rencana-rencana yang operasional. Tujuan-tujuan umum

harus diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan secara spesifik dan

operasional.

3) Guru sebagai peramal

Peran guru sebagai peramal atau pendiagnosis kemajuan belajar

murid erat kaitannya dengan tugas mengevaluasi kemajuan belajar mereka.

4) Guru sebagai pemimpin

Guru adalah pimpinan dalam kelasnya sekaligus sebagai

anggota kelompok-kelompok dari siswa. Banyak tugas yang

6 Anas Salahudin, Op. Cit. hal.186



sifatnya manajerial yang harus dilakukan oleh guru, seperti

memelihara keterlibatan kelas, mengatur ruangan, bertindak

sebagai pengurus rumah tangga kelas, menyusun laporan bagi

pihak yang memerlukannya.

5) Guru sebagai petunjuk jalan kepada sumber-sumber

Guru berkewajiban menyediakan berbagai sumber yang

memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman yang banyak.

Lingkungan sumber itu perlu ditunjukkan kepada siswa kendati

pada hakikatnya siswa sendiri yang berusaha menemukannya.

6) Guru sebagai fasilitator belajar

Sebagai fasilitator, guru berperan sebagai pembantu dalam

pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan serta

membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan

dan keinginan.7

Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu

dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang

dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa. Secara

lebih terperinci tugas guru berpusat pada:

1) Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi

pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

7Anas Salahudin, Op. Cit.hal.187-189.



2) Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar

yang memadai; Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi

seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri.8

Dari sekian banyak peran guru yang telah dijelaskan diatas,

maka penulis menfokuskan kepada peran guru sebagai pambimbing.

Guru sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan mempunyai

peranan penting dalam membimbing peserta didiknya untuk mencapai

prestasi yang baik dalam pembelajaran.

b. Membimbing siswa

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata “guidance” berasal

dari kata kerja “ to guide” yang mempunyai arti “menunjukkan,

membimbing, menuntun, ataupun membantu”.9

Menurut  DR. Rachman Natawidjaja yang dikkutip oleh Hellen A.
“Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada

individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu
tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan
dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan
keadaan lingkungan  sekolah, keluarga dan masyarakat, serta kehidupan
umumnya dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan
dapat membelikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat
umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri
secara optimal sebagai makhluk sosial”.10

Bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan

sistematik guna membantu pertumbuhan anak didik atas kekuatan dalam

menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri yang pada akhirnya

memperoleh pengalaman yang dapat memberikan sumbangan berarti bagi

8Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010),
hal. 97.

9 Hallen A, Bimbingan dan Konseling (Jakarta, Quantum Teaching, 2005), hal.2.
10Ibid,hal.5



masyarakat. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada

individu dari individu yang ahli.11

Sardiman mengemukakan, membimbing adalah sebagai kegiatan

menuntun anak didik dalam perkembangannya dengan jalan memberikan

lingkungan dan arahan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.12

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

membimbing merupakan upaya yang dilakukan seseorang secara terus

menerus dan terencana dalam membantu seseorang menemukan

lingkungan dan arah yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Guru dalam proses belajar mengajar diharapkan mampu untuk

membimbing siswa dengan cara :

1) Memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar

mengajar .

2) Membantu setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah pribadi

yang dihadapinya.

3) Mengevaluasi hasil setiap langkah kegiatan yang telah dilakukannya.

4) Memberikan kesempatan yang memadai agar setiap murid dapat

belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya.

5) Mengenal dan memahami setiap murid baik secara individual maupun

secara kelompok.13

11 Anas Salahudin. Op. Cit.hal.13.
12 Sardiman. Op cit.hal.140
13 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono. Psikologi Belajar, (Jakarta. Rineka Cipta, 2004),

hal.116.



Program bimbingan berdaya guna dan berhasil guna dalam

pelaksanaan pengajaran di kelas. Beberapa alasan:

1) Bimbingan memberikan pelayanan dengan perbedaan individu para

siswa.

2) Bimbingan turut berpengaruh terhadap perkembangan jasmani dan

rohani siswa.

3) Bimbingan membantu para siswa untuk meningkatkan hasil belajar

yang baik berupaya agar mereka tidak mengalami kegagalan belajar.

4) Bimbingan mendorong guru-guru menggunakan tes minat dan sikap-

sikap di samping penggunaan tes prestasi belajar seperti lazimnya.

5) Bimbingan memberikan bantuan kepada bidang penelitian secara

memberikan data akurat tentang siswa.14

Tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu murid-

murid agar dapat penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga

setiap murid dapat belajar dengan efisien sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya, dan mencapai perkembanagan yang optimal.15Setelah adanya

bimbingan belajar ini diharapkan agar siswa dapat meningkatkan prestasi

belajarnya.

Untuk lebih jelasnya tujuan pelayanan bimbingan belajar

dirincikan sebagai berikut:

1) Mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang

anak atau kelompok orang.

14Oemar Hamalik.Op. cit. hal.194.
15Abu Ahmadi dan widodo supriyono, Op . cit.hal.111.



2) Menunjukkan cara-cara mempelajari sesuai dan menggunakan buku

pelajaran.

3) Memberikan informasi (saran dan petunjuk) bagi yang memanfaatkan

perpustakaan.

4) Membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan dan

ujian.

5) Memilih satu bidang studi ( mayor atau minor ) sesuai dengan bakat,

minat, kecerdasan, cita-cita, dan kondisi fisik atau kesehatannya.

6) Menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi

tertentu.

7) Menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajarnya.

8) Memilih pelajaran tambahan baik yang berhubungan dengan pelajaran

di sekolah maupun untuk pengembangan bakat dan kariernya di masa

depan.16

Menurut Skinner, sebagai mana yang dikutip Oemar Hamalik,

bimbingan bertujuan untuk menolong setiap individu dalam membuat

pilihan dan menentukan sikap yang sesuai dengan kemampuan, minat dan

kesempatan yang ada yang sejalan dengan nilai-nilai sosialnya.17

Bimbingan memiliki prinsip antara lain:

1) Bimbingan merupakan suatu proses yang berkesinambungan,

sehingga bantuan itu diberikan secara sistematis, berencana, terus

menerus dan terarah pada tujuan tertentu.

16 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Loc, cit. hal 113
17 Oemar Hamalik.Op. cit. hal.195



2) Bimbingan merupakan proses membantu individu.

3) Bantuan diberikan pada setiap individu yang memerlukannya di

dalam proses pengembangannya.18

Perkembangan ilmu dan teknologi dan disertai dengan

perkembangan sosial budaya yang berlangsung dewasa ini, menyebabkan

peranan guru menjadi meningkat sebagai pengajar menjadi pembimbing.

Selain sebagai pendidik guru juga berperan sebagai pembimbing.

Sehubungan dengan peranannya sebagai pembimbing, seorang guru harus:

1) Mengumpulkan data tentang siswa.

2) Mengamati tingkah laku siswa dalam situasi sehari-hari.

3) Mengenal siswa yang memerlukan kebutuhan khusus

4) Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa, baik

secara individu maupun secara kelompok, untuk memperoleh saling

pengertian tentang pendidikan anak.

5) Bekerja sama dengan masyarakat dengan lembaga-lembaga lainnya

untuk membantu memecahkan masalah siswa.

6) Membuat catatan pribadi siswa serta minyiapkannya dengan baik.

7) Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu.

8) Bekerja sama dengan petugas-petugas bimbingan lainnya.

9) Meneliti kemajuan siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah.19

18Hallen A.Op.Cit.hal.5.
19Oemar Hamalik.Op. cit.hal. 34.



Membimbingan disini merupakan proses pemberian  bantuan yang

diberikan kepada seseorang agar mampu mengembangkan potensi (bakat,

minat, dan kemampuan) yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, mengatasi

persoalan-persoalan sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya

secara bertanggung jawab kepada orang lain.

Selain peran yang harus  dilakukan oleh guru, kerjasama antara orang

tua dan guru juga harus diperhatikan. Crew di dalam buku Hadari Nabawi

menyatakan bahwa kerjasama sangat diperlukan antara rumah tangga dengan

sekolah, dimana antara orang tua siswa denga guru hendaknya saling

mengetahui dan memahami keadaan anaknya, seperti kerjasama dalam

bimbingan, pembinaan agama pada anak. Bantuan dan bimbimbingan sangat

penting artinya bagi anak-anak dalam mewujudkan sosialitas manusia, yang

akan berpengaruh juga pada situasi mengajar belajar di kelas/sekolah. Usaha

memberikan bantuan dan bimbingan itu tidak mungkin dilakukan dengan baik

oleh guru tanpa bantuan atau kerja sama dari orang tua/keluarga yang anakanya

mengalami kesulitan tersebut.20

M. Ngalim Purwanto mengemukakan beberapa kerja sama yang dapat

dilakukan antara guru dan orang tua murid dalam memajukan pendidikan:

1) Mengadakan pertemuan dengan orang tua murid pada hari

penerimaan murid baru.

2) Mengadakan surat-menyurat antara sekolah dengan keluarga.

20 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, Haji Mas Agung,
Jakarta, 1989, Hal 40.



3) Adanya  daftar nilai raport yang setiap semester dibagikan kepada

murid-murid, dapat dipakai sebagai penghubung antara sekolah

dengan orang tua murid.

4) Mengadakan perayaan, pesta sekolah atau hasil-hasil karya murid-

murid.

5) Mendirikan perkumpulan orang tua murid dengan guru.21

Kerjasama antara orang tua siswa dengan guru  sangat di perlukan,

dan apabila teknik kerjasama antara orang tua siswa dengan guru dapat

terlaksana dengan baik maka guru dan orang tua dapat mengetahui apa saja

mengenai anaknya. Dengan adanya hubungan kerjasama tersebut guru

memberikan materi di sekolah sementara itu orang tua memberikan dorongan

kepada anaknya untuk mendapatkan prestasi. Sehingga siswa termotivasi

dalam belajar dan mendapatkan prestasi belajar yang bagus.

Peran guru yang dilakukan untuk membimbing peserta didik yang

memiliki prestasi belajar rendah agar peserta didik mencapai prestasi belajar

yang baik adalah:

1) Pemberian informasi tentang cara- cara belajar yang efektif, baik

cara belajar di sekolah maupun di rumah

2) Bantuan penempatan (placement), yakni penempatan peserta didik

dalam kelompok-kelompok .

3) Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk melakukan

konsultasi, mendiskusikan kesulitan-kesulitan peserta didik .

21 M. Nglim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Remaja Rosda Karya,
Bandung, 1998, Hal. 128-129.



4) Memberikan pembelajaran remidi (remidial teaching).

5) Memberikan pembelajaran yang konkrit dan aktual

6) Pemberian layanan konseling

7) Memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang lamban,

dan berusaha membangkitkan motivasi dan kreativitas.22

2. Prestasi Belajar

a. Pengertian Prestasi Belajar

Sebelum dikemukakan pengertian prestasi belajar, maka perlu

dikemukakan pengertian belajar itu sendiri. Menurut Slameto belajar

adalah suatu proses usaha dilakukan seseoarang untuk memperoleh suatu

oerubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalaman dendiri dalam interaksi dengan lingkungan.23

Beberapa prinsip dalam belajar yaitu:

1) Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa

yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami.

2) Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus .

3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru.

Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri.

4) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan

dunia fisik dan lingkungannya.

22Dr. E. Mulyasa, Loc.Cit.hal. 125
23Slameto, Op.Cit, hal.2.



5) Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, si

subjek belajar, tujuan, motivasi yang memegaruhi proses interaksi

dengan bahan yang sedang dipelajari.24

Berdasarkan kajian teori diatas dapat disimpulkan bahwa belajar

merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang

menghasilkan suatu perubahan tingkahlaku yang baru sesuai hasil interaksi

dengan lingkungannya. Kata kunci dari belajar adalah “perubahan” dalam

diri individu yang belajar. Perubahan yang dikehendaki oleh pengertian

belajar. Karena belajar merupakan suatu proses usaha, maka di dalamnya

terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk sampai kepada hasil

belajar itu sendiri yaitu aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor.

Tulus tu’u mengemukakan prestasi merupakan hasil yang dicapai

ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu. Sedangkan prestasi

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes

atau angka nilai yang diberikan oleh guru.25

Selanjutnya Tulus Tu’u merumuskan prestasi belajar sebagai

berikut:

1) Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di

sekolah.

24 Sardiman A.M, Op.Cit, hal.38.
25 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Belajar Siswa, (Bandung:

Grasindo , 2004), hal 75.



2) Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya

karena yang bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, sistesa dan evaluasi

3) Prestasi belajar siswa disebutkan dan di tunjukkan melalui nilai dari

hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan

ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya.

Tulus Tu’u mengemukakan bahwa prestasi belajar siswa terfokus

pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses belajar

pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sesi kognitif,

karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan

pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar.

Bila kita cermati pendapat mengenai prestasi belajar tersebut dapat

disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil belajar seseorang

yang diperoleh dari suatu proses pembelajaran dan hasil belajar yang

diperolehnya merupakan hasil dari evaluasi atau penilaian yang dilakukan

oleh guru kepada muridnya. Penilaian tersebut diinterprestasikan dalam

bentuk nilai. Sehubungan dengan penilaian ini yang dimaksud dengan

prestasi belajar adalah penguasaan penetahuan atau hasil belajar yang

bersifat koognitif yang ditunjukkan dalam bentuk nilai yang diperoleh

murid setelah mengikuti pelajran di sekolah .

Sebagai mana yang dikemukakan oleh Tardif dan Muhibbin Syah

bahwa keberhasilan murid dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dalam sebuah program dilakukan dengan cara evaluasi atau penilaian.

Padanan kata evaluasi adalah assessment yang berarti proses penilaian



untuk mengambarkan prestasi yang dicapai seorang murid sesuai dengan

kriteria yang telah ditetapkan. Selain kata evaluasi dan assesment adapula

kata lain yang searti dan relatif lebih masyur dalam dunia pendidikan kita

yakni tes, ujian, dan ulangan.26

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar.

Slameto menemukakan bahwa faktor-faktor yang mempenaruhi

prestasi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat diolongkan menjadi dua

golongan saja, yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Yang termasuk

dalam faktor intern seperti, faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor

kelelahan. sedangkan faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar,

dapatlah dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu, faktor keluarga, faktor

sekolah (organisasi) dan faktor masyarakat.27

Sedangkan Tulus Tu’u mengemukakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar antara lain:

1) Kecerdasan

Artinya bahwa tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki

seorang siswa sangat menentukan keberhasilannya mencapai prestasi

belajar, termasuk prestasi-prestasi lain sesuai macam kecerdasan yang

menonjol yang ada dalam dirinya.

26 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan , (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya , 2010),
hal. 139.

27 Slameto, Op.Cit, hal.54.



2) Bakat

Bakat diartikan sebagai kemampuan yang ada pada diri seorang

yang dibawa sejak lahir, yang diterim sebagai warisannya dari

orangtuanya.

3) Minat dan perhatian

Minat adalah kecendrungan yang bsar terhadap sesuatu.

Perhatian adalah melihat dan dengar dengan baik dan teliti terhadap

sesuatu. Minat dan perhatian biasanya berkaitan erat. Minat dan

perhatian yang tinggi pada suatu materi akan memberikan dampak

yang baik bagi prestasi belajarnya.

4) Motif

Motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat

sesuatu. Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta

kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkanya. Dalam

belajar, jika siswa mempunyai motif yang baik dan kuat, hal itu akan

memperbsar usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi.

5) Cara belajar

Keberhasilan studi siswa dipengaruhi pula oleh cara

belajarnya. Cara belajar yang efisien memungkinkan siswa mencapai

pestasi yang tingi dibandingkan dengan cara belajar yang tidak efisien.

Cara belajar yang sfisien sebagai berikut:

a) Berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar

b) Segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima



c) Membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang dipelajari, dan

berusaha menguasai sebaik-baiknya

d) Mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal

6) Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan positif

memberi pengaruh pada prestasi siswa.

7) Sekolah

Selain keluarga, sekolah adalah lingkungan kedua yang

berperan besar memberi pengaruh pada prestasi belajar siswa.28

Prestasi belajar siswa yang rendah bisa diakibatkan oleh beberapa

faktor, diantaranya;

1) Semangat belajar siswa yang kurang,

2) Sarana belajar kurang,

3) Penggunaan metode mengajar yang tidak efektif dan variatif,

4) Guru kurang bersemangat dalam mengajarnya.29

Ada beberapa alternatif norma pengukuran prestasi belajar sebagai

indikasi keberhasilan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar.

Diantara norma-norma pengukuran tersebut ialah:

1) Norma skala angka 0 sampai 10 (0-10)

2) Norma skala angka 0 sampai 100 (0-100)

Angka terendah yang menyatakan kelulusan / keberhasilan belajar

(passing grade) skala 0-10 adalah 5,5 atau 6, sedangkan untuk skala 0-100

28Tulus tu’u. Op.cit, hal.78
29http://moemoehms.wordpress.com/2011/03/10/pembelajaran-yang-tidak-efektif-

penyebab-prestasi-belajar-rendah/ (11-juni-2014 )



adalah 55 atau 60. Selain norma-norma tersebut, ada norma lain dinegara kita

yang baru berlaku diperguruan tinggi, yaitu norma prestasi belajar dengan

mengunakan simbol huruf-huruf A, B, C, D dan E. Simbol huruf-huruf ini

dapat dipandang sebagai terjemahan dari simbol angka-angka sebagai mana

tampak pada tabel dibawah ini.

TABEL II.1
Simbol Nilai Angka dan Huruf

simbol- simbol nilai angka dan huruf

Angka huruf Predikat
8 - 10  =80 - 100 = 3,1 – 4 A sangat baik
7 - 7,9 = 70 - 79 = 2,1 – 3 B Baik
6 - 6,9 = 60 - 6,9 = 1,1 – 2 C Cukup
5 - 5,9 = 50 - 5,9 = 1 D Kurang
0 - 4,9 = 0 - 49 = 0 E Gagal

Perlu diketahui bahwa simbol nilai angka yang berskala antara 0 sampai 4

seperti tampak pada tabel di atas lazim dipakai di perguruan tinggi.30

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini membahas tentangperan guru ekonomi dalam membimbing

siswa yang  memiliki prestasi belajar rendah pada mata pelajaran ekonomi di

madrasah aliyah terantang kecamatan tambang kabupaten kampar.  adapun

Penelitian yang dianggap relevan atau mendekati sama adalah penelitian yang

dialakukan oleh:

Marlis, tahun 2004 dengan judul “ Upaya Membimbing Siswa yang

Berprestasi Rendah di Kelas V SDN 003 Bikit Raya Pekanbaru”. Berdasarkan

hasil penelitiannya upaya guru dalam membimbing siswa yang berprestasi rendah

30 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta : PT. Raja Ali Persada, 2004), hal. 222.



sudah dilakukan, walaupun kegiatan tersebut belum maksimal. Hal ini dapat

diketahui dari hasil perhitungan angket yang menunjukkan angka 50,49% yang

berarti kurang baik.

Selanjutnya penelitian Dr. H. Sofyan S. Willis, M.Pd. tahun 2013 dengan

judul” Peran Guru Sebagai Pembimbing”. Hasil penelitian adalah bahwa para

guru yang diteliti telah memiliki karakteristik sebagai pembimbing walaupun

masih pada tahap awal. Hal ini terlihat dalam interaksi guru-murid, pelaksanaan

PBM yang bernuansa bimbingan, dan adanya kemampuan membimbing murid-

murid yang bermasalah.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoritis agar tidak terjadi

kesalahan dalam pemahaman dan sekaligus untuk memudahkan untuk

mengumpulkan data penelitian di lapangan.

1. Guru mengarahkan siswa agar menciptakan suasana belajar yangnyaman.

2. Guru mengarahkan siswa untuk merangkum pokok pelajaran.

3. Guru mengarahkan siswa agar dapat memanfaatkan waktu luang untuk

belajar.

4. Guru mengarahkan siswa untuk aktif dalam belajar.

5. Guru mengarahkan siswa untuk mengulang pelajaran di dumah.

6. Guru membentuk kelompok belajar siswa.

7. Guru menempatkan siswa berprestasi rendah bersama siswa yang

berprestasi.

8. Guru mengatur posisi tempat duduk siswa.



9. Guru memanggil orang tua siswa yang memiliki prestasi belajar rendah.

10. Guru memberikan saran dan masukan kepada orang tua siswa.

11. Guru melakukan pembelajaran kembali/ulang terhadap materi yang belum

dipahami siswa.

12. Guru memberikan pelajaran tambahan kepada siswa berprestasi rendah.

13. Guru memberikan tugas tambahan kepada siswa siswa berprestasi rendah.

14. Guru menggunakan metode yang bervariasi pada saat proses belajar.

15. Guru menggunakan media pada saat proses belajar.

16. Guru mendata siswa yang diduga berprestasi belajar rendah.

17. Guru memanggil siswa yang berprestasi belajar rendah.

18. Guru memberikan motivasi kepada siswa berprestasi belajar rendah.

19. Guru memberikan hadiah kepada siswa yang dapat menyelesaikan

tugasnya.

20. Guru memberikan kesempatan siswa berprestasi belajar rendah untuk

memperbaiki hasil belajarnya.


