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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sumber 

daya manusia, sehingga manusia mempunyai ketrampilan dan keahlian khusus 

yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui proses 

belajar. Belajar merupakan proses dari pendidikan untuk menjadi lebih baik 

dan berkualitas. Belajar tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga 

melalui pendidikan non formal.  

Jenis belajar yang dikembangkan oleh ahli pendidikan dan psikologi 

cukup banyak, diantaranya jenis belajar berdasarkan jenis pengorganisasian. 

Jenis tersebut dibagi menjadi empat yaitu belajar informal, belajar formal, 

belajar nonformal, belajar nonformal yang dikombinasikan. Belajar nonformal 

merupakan belajar yang terorganisasi tetapi di luar sekolah, misalnya di 

kursus-kursus, di lembaga bimbingan belajar, lembaga psikologi, belajar 

bersama dengan orang-orang yang memiliki minat dan hobi bersama, dalam 

suatu klub belajar, dalam seminar-seminar, dan lokakarya (Suyono, 2011:143). 

Keilmuan dalam proses pembelajaran pendidikan luar sekolah 

merupakan proses pembentukan kepribadian manusia dan kegiatan belajar 

yang dirancang secara sadar dan sistematis dalam interaksi antara tutor/sumber 

belajar dan warga belajar/peserta didik. Kepribadian adalah kondisi dinamis 

yang merupakan keterpaduan antara pola berpikir, sikap, dan pola tingkah laku 
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warga belajar/sumber belajar. Pembentukan kepribadian dapat mencakup 

proses transfer dan transformasi pengetahuan, sikap dan perilaku mengenai 

aspek logika, etika dan estetika yang masing-masing mencakup ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

Dalam mencapai prestasi belajar yang mencakup ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor tersebut, siswa sangat memerlukan adanya bimbingan belajar 

atau tambahan belajar agar belajar siswa menjadi lebih efektif dan efisien. 

Bimbingan Belajar merupakan suatu tempat khusus untuk membantu siswa 

dalam memahami dan memperdalam materi yang sudah diajarkan di sekolah. 

Tempat ini sengaja diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu yang 

diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan tambahan belajar di luar sekolah. 

Biasanya bimbingan belajar dikelola oleh LBB (Lembaga Bimbingan Belajar) 

dan untuk menarik perhatian orang tua dan calon siswa, LBB melakukan 

banyak cara agar mendaftarkan diri karena orang tua kurang percaya dengan 

pembelajaran yang ada di sekolah. Harapan orang tua adalah agar anaknya 

menjadi orang yang berprestasi dan mempunyai pendidikan yang berkualitas. 

Bimbingan belajar (BB) memegang tugas dan tanggung jawab yang 

penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis 

antara peserta didik dengan lingkungan, membelajarkan peserta didik untuk 

mengembangkan, merubah dan memperbaiki perilaku. Layanan  bimbingan 

belajar diharapkan membantu peserta didik dalam belajar, pengenalan diri, 

pengenalan lingkungan dan pengambilan keputusan, serta memberikan arahan 
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terhadap perkembangan peserta didik, tidak hanya untuk peserta didik yang 

bermasalah tetapi untuk seluruh peserta didik.  

Selain bimbingan belajar yang sifatnya umum, tambahan belajar di luar 

sekolah bisa juga dengan les privat (LP). LP ini biasanya hanya dikelola oleh 

perorangan tanpa melibatkan orang banyak, yaitu dengan mendatangkan 

seorang guru tentor ke rumah. Biasanya  siswa lebih antusias, santai, respontif, 

dan leluasa dalam menanyakan semua materi yang belum dipahami.  

Penelitian Astuti (2005), bahwa sebagian besar siswa kelas empat SD 

Don Bosco Semarang merasakan tingginya pengaruh bimbingan belajar orang 

tua mereka untuk tanggung jawab belajar. Jumlah anak yang berpendapat 

demikian sebesar 32 anak atau 71,11 % dari responden penelitian, sedangkan 

tanggung jawab belajar juga tinggi yaitu 31 anak atau sebesar 68,89 % 

responden penelitian.  

Berdasarkan latar belakang tersebut dan penelitian sebelumnya peneliti 

mempunyai argumen bahwa prestasi belajar siswa bukan hanya dari pengaruh 

bimbingan sekolah dan bimbingan orang tua. Namun bagi peneliti tambahan 

belajar atau BB di luar sekolah juga penting untuk menunjang prestasi siswa. 

Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian tentang perbandingan siswa 

yang mengikuti tambahan belajar di luar sekolah dengan yang tidak mengikuti 

tambahan belajar di luar sekolah, terutama pada mata pelajaran biologi. Dan 

penelitian ini akan dilakukan di SMA AL Islam 3 Surakarta, karena di SMA ini 

banyak siswa yang antusias dalam mengikuti tambahan belajar di luar sekolah. 
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B. Pembatasan Masalah  

Dari beberapa masalah yang ada, dalam penelitian ini peneliti 

membatasi masalah agar tidak meluas yaitu membatasi pada.  

1. Obyek penelitian  

Obyek penelitian adalah perbandingan prestasi belajar biologi siswa yang 

mengikuti tambahan belajar di luar sekolah. Yang dimaksud tambahan 

belajar di luar sekolah meliputi Les Privat (LP) dan Bimbingan Belajar 

(BB). 

2. Subyek penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X, XI IPA, XII IPA SMA 

AL ISLAM 3 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 

3. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah prestasi belajar biologi siswa kelas X, XI 

IPA, XII IPA SMA AL ISLAM 3 Surakarta yang mengikuti LP, BB dan 

tanpa mengikuti LP dan BB. 

  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana perbandingan prestasi belajar biologi siswa SMA AL ISLAM 3 

Surakarta antara yang mengikuti LP dengan BB? 

2. Bagaimana perbandingan prestasi belajar biologi siswa SMA AL ISLAM 3 

Surakarta antara yang mengikuti LP dengan tanpa mengikuti LP dan BB? 
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3. Bagaimana perbandingan prestasi belajar biologi siswa SMA AL ISLAM 3 

Surakarta antara yang mengikuti BB dengan tanpa mengikuti LP dan BB? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pembatasan masalah dan perumusan masalah, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar biologi siswa SMA AL 

ISLAM 3 Surakarta antara yang mengikuti LP dengan BB. 

2. Untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar biologi siswa SMA AL 

ISLAM 3 Surakarta antara yang mengikuti LP dengan tanpa mengikuti LP 

dan BB. 

3. Untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar biologi siswa SMA AL 

ISLAM 3 Surakarta antara yang mengikuti BB dengan tanpa mengikuti LP 

dan BB. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengharapakan agar penelitian yang 

dilakukan dapat bermanfaat. 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Sebagai upaya untuk mengembangkan dunia pendidikan tentang 

tambahan belajar di luar sekolah agar semakin berkembang terutama dalam 

kaitannya dengan dengan karakteristik pengelolaan LP dan BB siswa. 
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2. Bagi Praktisi 

a. Orang tua: orang tua lebih mengontrol anaknya dalam belajar.  

b. Siswa: dapat membantu siswa agar lebih memahami dan mendalami 

materi yang sudah diajarkan di sekolah dan sebagai bahan referensi  

untuk melakukan kegiatan tambahan belajar di luar sekolah yang lebih 

efektif. 

c. Sekolah: Dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan metode 

pengelolaan dalam tambahan belajar di dalam sekolah sehingga mampu 

meningkatkan prestasi peserta didik. 

d. Bimbingan belajar: sebagai mitra yang baik untuk dijadikan siswa dalam 

menambah materi atau memahami yang sudah diajarkan di sekolah. 

 

 


