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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajardan

proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.1 Dengan adanya

pendidikan maka seseorang akan mampu untuk menentukan tujuan hidupnya ke masa yang

akan datang, karna dengan pendidikan maka seseorang akan memiliki ilmu pengetahuan

untuk menjalani kehidupannya. Hal ini bisa terwujud jika pendidikan mampu melahirkan

siswa yang cakap  dan berhasil menumbuhkan kemampuan berfikir logis, bersifat kritis dan

kreatif terhadap perubahan dan perkembangan. Siswa yang belajar dilembaga pendidikan

memerlukan berbagai persiapan yang merupakan salah satu faktor penunjang bagi

keberhasilan siswa.

Mencapai keberhasilan yang baik siswa dituntut untuk belajar dengan baik dalam

menghadapi ujian, agar dalam ujian tidak mengalami berbagai kesulitan. Pada umumnya

kesulitan yang dialami siswa berawal pada proses belajar mengajar yang dilihat dan diamati

melalui tingkah lakunya.

Landasan utama dari kegiatan pokok untuk maju ujian adalah cara mempersiapkan

diri dengan sebaik-baiknya. Siswa harus mulai belajar sejak permulaan pelajaran itu

diberikan, kemudian siswa belajar secara teratur dan berkesinambungan, penuh disiplin,

dengan demikian siswa sudah siap untuk menghadapi ujian.

1 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kalam Mulia, 2008, Hlm 11.
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Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ankabut Ayat 2






Artinya: “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami
telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?2

Berdasarkan firman Allah diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan berhasil

atau tidaknya seseorang dapat dilihat dari hasil ujian yang mereka lalui, begitu juga dengan

peserta didik, peserta didik tidak bisa mengatakan kalau mereka sudah berhasil dan bisa

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sebelum menempuh ujian disekolahnya. Ujian

disini adalah ujian semester siswa SMA Negeri 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Persiapan sangat menentukan bagi pencapaian keberhasilan siswa dalam proses

belajar mengajar untuk mencapai prestasi belajar yang baik. persiapan menghadapi ujian

adalah hal-hal yang berhubungan dengan persiapan-persiapan yang perlu dilakukan siswa

sebelum menghadapi ujian semesternya, diantaranya persiapan yang perlu dilakukan siswa

sebelum menghadapi ujian adalah:

1. Mempersiapkan diri dengan belajar teratur dan penuh disiplin
2. Menyiapkan catatan yang masih belum lengkap dan materi yang kurang
3. Mengetahui dengan pasti jadwal ujian, dengan mudah menyiapkan jadwal belajar
4. Pelajari dulu materi pelajaran yang dianggap lebih mudah baru beralih kemateri

yang sulit
5. Kumpulkan dan pelajari contoh-contoh soal yang pernah dipelajari3

Berdasarkan penjelasan teori diatas adalah persiapan-persiapan yang berhubungan

dengan belajar mengajar, persiapan-persiapan seperti ini hendaknya perlu dilakukan oleh

siswa. SMAN 1 Koto Kampar Hulu adalah salah satu sekolah menengah atas, siswanya

2Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, Jakarta, hlm. 628
3Syamsul Bukhari, 25 Formula Meraih Prestasi (Yogyakarta: Amara Books,2007), Hlm 36-37
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setiap semester mengikuti ujian. Jika siswa itu punya persiapan menjelang ujian, tentunya

siswa tidak akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal ujian. Penelitian ini, penelitian

memfokuskan pada mata pelajaran ekonomi. Namun berdasarkan studi pendahuluan yang

penulis lakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto Kampar hulu kabupaten kampar,

penulis melihat adanya gejala-gejala seperti:

1. Masih ada diantara siswa yang tidak belajar secara teratur saat akan menghadapi ujian

2. Masih ada siswa yang tidak memperhatikan guru ketika menerangkan pelajaran

3. Masih ada siswa yang tidak mempunyai buku paket ekonomi

4. Masih ada siswa yang tidak peduli kapan keluarnya jadwal ujian

5. Masih ada diantara siswa yang melihat jawaban ujian dari temannya

6. Banyaknya siswa yang tidak berminat untuk mengikuti privat atau bimbingan belajar

yang diadakan oleh guru mata pelajaran ekonomi

Gejala-gejala merupakan suatu permasalahan, untuk itu penulis sangat tertarik

mengadakan penelitian lebih lanjut pada siswa SMAN 1 Koto Kampar Hulu dengan tema :

“Upaya Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”.

B. Penegasan Istilah

1. Persiapan Siswa

Yang dimaksud dengan persiapan siswa adalah perlengkapan atau persediaan

untuk sesuatu agar mampu melaksanakan perbuatan belajar dengan baik,anak perlu

memiliki persiapan,baik itu kesiapan fisik,psikis,maupun persiapan yang berupa

kematangan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan pengalaman belajar.4

2. Menghadapi Ujian

4 Suyono, Dan Hariyanto, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung:2011) PT Remaja Rosda Karya. Hlm 126.
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Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji sesuatu (kepandaian,

kemampuan, hasil belajar) ujian yang diberikan pada akhir waktu suatu pelajaran.5 Jadi

yang dimaksud persiapan menghadapi ujian disini adalah hal-hal yang berhubungan

dengan persiapan-persiapan yang perlu dilakukan siswa sebelum menghadapi ujian

semester pada mata pelajaran ekonomi.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Persiapan ujian siswa belum optimal

b. Minat belajar siswa belum optimal

c. Kepercayaan diri siswa belum optimal

d. Keseriusan siswa dalam belajar belum optimal

e. Upaya Persiapan siswa dalam menghadapi ujian pada mata pelajaran ekonomi belum

optimal

2. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasi masalahnya pada Upaya

Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Ujian Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 koto Kampar hulu kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana Upaya

persiapan siswa dalam menghadapi ujian pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 koto Kampar Hulu kabupaten Kampar?

5 Frista Artmanda W. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Lintas Media Jombang,), Hlm 999
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  persiapan siswa dalam menghadapi

ujian pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Koto Kampar

Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagi para siswa mengenai persiapan-persiapan

yang perlu dilakukan sebelum menghadapi ujian.

b. Berguna bagi penulis sebagai latihan mengembangkan ilmu pengetahuan dan

cakrawala berfikir dalam kajian ilmiah.

c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan di UIN

Suska Riau Pekanbaru.


