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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan sarana penting dalam meningkatkan mutu dan 

kualitas sumber daya manusia, untuk mewujudkan manusia yang kreatif, 

terampil dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa (Barus, 2016). 

Pendidikan berperan dalam membawa individu ke arah perkembangan 

kepribadian yang lebih baik dan mengikuti perkembangan teknologi yang 

lebih maju. Untuk membawa individu kearah yang lebih baik perlu adanya 

proses pembelajaran. Belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah 

laku yang lebih baik, tetapi tidak menutup kemungkinan perubahan tingkah 

laku dapat mengarah kea rah yang lebih buruk (Purwanto, 2010). 

Proses belajar siswa tidak selalu berjalan dengan lancar, dalam proses 

pembelajaran sering muncul hambatan serta kesulitan yang terjadi pada 

proses pembelajaran. Menurut Ristanti (2013), masalah belajar yang sering 

dialami siswa di sekolah seperti materi pelajaran yang dikaji di sekolah 

terlalu banyak dan waktu belajar yang masih kurang untuk mendalami 

materi-materi pokok yang ada pada masing-masing mata pelajaran. Oleh 

karena itu para siswa mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah 

Menengah Atas memilih berbagai lembaga bimbingan belajar sebagai 

alternatif untuk belajar di liuar jam sekolah. Banyak siswa yang 

memanfaatkan lembaga bimbingan belajar untuk mendapatkan materi 

tambahan yang semakin mendalam sehingga para siswa dapat menguasai 

materi pembelajaran di sekolah. Lembaga bimbingan belajar diluar sekolah 

banyak memberi harapan kepada siswa untuk meningkatkan prestasi belajar, 

selain itu dengan adanya Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, 

Ulangan Akhir Semester, Ujian Nasional dan test masuk ke sekolah favorit 

atau Perguruan Tinggi Negeri favorit semakin menambah daya tarik siswa 

terhadap lembaga bimbingan belajar untuk mencapai angka nilai kelulusan 

yang memuaskan dan dapat diterima di sekolah favorit atau Perguruan Tinggi 
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Negeri yang diinginkan oleh siswa, selain itu banyaknya orang tua atau wali 

murid memasukkan putra-putri mereka ke dalam lembaga bimbingan belajar 

dengan harapan materi pelajaran disekolah dapat semakin dikuasai.  

Berhubungan dengan hal tersebut banyak bermunculan lembaga bimbingan 

belajar dimasyarakat untuk merespon kebutuhan-kebutuhan siswa. 

Pemerintah memberikan solusi bagi siswa yang ingin melakukan bimbingan 

belajar untuk membantu mengatasi kesulitan belajar dan mendukung prestasi 

belajar siswa yaitu sesuai dengan UUS Sisdiknas No.20 tahun 2003, adanya 

bimbingan belajar dapat berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan 

pelengkap pendidikan yang ada di sekolah dalam rangka mendukung 

pendidikan sepanjang hayat (Depdiknas, 2009). Jumlah Bimbingan Belajar di 

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki izin dari Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 1.  

Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah lembaga bimbingan 

belajar yang sudah memiliki izin operasional di Provinsi Jawa Tengah adalah 

162. Data ini memperlihatkan bahwa lembaga bimbingan belajar swasta telah 

berkembang pesat di Indonesia khusunya di Provinsi Jawa Tengah. 

 

Tabel 1. Jumlah Bimbingan Belajar di Provinsi Jawa Tengah yang Memiliki Izin Operasional 

 

No Kabupaten/Kota Jumlah % 

1 Kab. Banjarnegara 1 0,62 

2 Kab. Banyumas 26 16,04 

3 Kab. Batang 3 1,85 

4 Kab. Blora 4 2,46 

5 Kab. Boyolali 3 1,85 

6 Kab. Brebes 5 3,08 

7 Kab. Cilacap 13 8,02 

8 Kab. Demak 3 1,85 

9 Kab. Grobogan 1 0,62 

10 Kab. Jepara 9 5,55 

11 Kab. Karanganyar 4 2,46 

12 Kab. Kebumen 1 0,62 

13 Kab. Kendal 1 0,62 

14 Kab. Klaten 1 0,62 

15 Kab. Kudus 18 11,11 

16 Kab. Magelang 2 1,23 

17 Kab. Pati 9 5,55 

18 Kab. Pekalongan 6 3,70 

19 Kab. Pemalang 1 0,62 

20 Kab. Purbalingga 1 0,62 
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Tabel 1.  Lanjutan 

No Kabupaten/Kota Jumlah % 

21 Kab. Purworejo 2 1,23 

22 Kab. Rembang 1 0,62 

23 Kab. Semarang 1 0,62 

24 Kab. Sragen 2 1,23 

25 Kab. Sukoharjo 10 6,17 

26 Kab. Tegal 3 1,85 

27 Kab. Temanggung 1 0,62 

28 Kab. Wonogiri 2 1,23 

29 Kab. Wonosobo 1 0,62 

30 Kota Magelang 7 4,32 

31 Kota Pekalongan 2 1,23 

32 Kota Semarang 14 8,64 

33 Kota Surakarta 3 1,85 

34 Kota Tegal 1 0,62 

Total 162 100 

Sumber : infokursus.net diakses tanggal 18 Maret 2017 

 

Secara teori, Jones (1970) dalam Supardi (2011), yang mengatakan 

bahwa bimbingan belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan 

seseorang pada orang lain dalam pemecahan masalah hidupnya, sedangkan 

menurut Crow (1998) dalam Supardi (2011), bimbingan belajar merupakan 

bantuan yang diberikan oleh pendidik pada oranglain. Secara umum siswa 

yang mengikuti bimbingan belajar memiliki hasil belajar yang lebih tinggi 

daripada siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar, hal ini dikuatkan 

oleh hasil penelitian Yudho (2012), terdapat perbedaan hasil belajar antara 

siswa yang mengikuti bimbingan belajar dan tidak mengikuti bimbingan 

belajar, hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata prestasi belajar 

matematika pada siswa SMP yang ikut serta dalam lembaga bimbingan 

belajar sebesar 85,22 sedangkan yang tidak ikutserta dalam lembaga 

bimbingan belajar sebesar 79,16. Tidak jauh berbeda dengan penelitian Barus 

(2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar biologi siswa yang 

mengikuti bimbingan belajar secara signifikan lebih baik daripada siswa yang 

tidak mengikuti bimbingan belajar kelas XI IPA SMA Negeri 11 Medan 

Tahun Pembelajaran 2015/2016.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Nopalina (2011), yang 

mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara prestasi 

belajar siswa yang mengikuti bimbingan belajar dengan siswa yang tidak 
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mengikuti bimbingan belajar. Siswa yang mengikuti bimbingan belajar dapat 

memperoleh pengetahuan dan kecakapan baru, hal ini yang menunjukkan 

bahwa lembaga bimbingan belajar memiliki program terencana dan tujuan 

intruksional yang konkrit, sedangkan menurut hasil penelitian Supardi (2011), 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar ekonomi antara 

siswa yang mengikuti bimbel dengan siswa yang tidak mengikuti bimbel. 

Dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

belajar swasta belum tentu berpengaruh nyata terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai aktivitas dalam belajar 

(Arifin, 2012). 

Dalam penelitian ini lembaga bimbingan belajar Smart Centre 

Boyolali dipilih sebagai objek dalam penelitian, karena berdasarkan observasi 

yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Fenti yang merupakan bagian 

administrasi bimbingan belajar Smart Centre Boyolali terdapat 2 jenis 

bimbingan belajar yaitu bimbingan belajar klasikal dan bimbingan belajar 

privat. Bimbingan belajar klasikal atau kelompok adalah bimbingan yang 

dilakukan oleh seorang guru terhadap sejumlah siswa dalam pemecahan 

masalah belajar secara bersama-sama (Tohirin, 2007). Menurut Abin (2012), 

layanan bimbingan belajar individu merupakan bimbingan belajar yang lebih 

tepat digunakan jika permasalahan yang dihadapi individu bersifat pribadi, 

dengan proses pemahaman seperti membaca dan menulis dengan 

memerlukan ketekunan dan usaha atau pelatihan secara individual. 

 Secara umum dalam pengetahuan masyarakat bimbingan belajar 

individu lebih berpengaruh tinggi terhadap hasil belajar siswa, hal ini 

dikuatkan oleh Millatina (2010), yang menyatakan bahwa siswa yang 

mengikuti bimbingan belajar privat memiliki daya konsentrasi dan fokus 

belajar yang tinggi, sehingga siswa lebih siap dalam menghadapi Ujian 

Nasional dan memiliki hasil belajar yang lebih tinggi.  Selain itu bahwa 

selama ini hanya ada pnelitian tentang perbedaan hasil belajar siswa yang 

mengikuti bimbingan belajar dengan siswa yang tidak mengikuti bimbingan 
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belajar. Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Perbedaan hasil belajar IPA siswa SMP peserta 

bimbingan belajar klasikal dengan peserta bimbingan belajar privat di Smart 

Centre Boyolali tahun 2016”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

1. Subyek penelitian   : peserta bimbingan belajar tingkat SMP di 

Smart Centre Boyolali. 

2. Obyek penelitian  : hasil belajar siswa SMP yang mengikuti 

bimbingan belajar di Smart Centre Boyolali. 

3. Parameter penelitian : hasil belajar mata pelajaran IPA siswa SMP 

peserta bimbingan belajar klasikal dan privat di Smart Centre Boyolali. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perbedaan hasil 

belajar IPA siswa SMP yang mengikuti bimbingan belajar klasikal dengan 

peserta bimbingan belajar privat di Smart Centre Boyolali ? 

 

D. TUJUAN 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar siswa SMP yang mengikuti bimbingan 

belajar klasikal dengan peserta bimbingan belajar privat di Boyolali tahun 

2016. 
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E. MANFAAT 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru dan bagi peneliti. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bimbingan belajar 

klasikal dan bimbingan belajar privat sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

b. Menambah wawasan lebih lanjut bagi guru atau calon guru yang 

nantinya berprofesi sebagai tentor, agar dapat menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi antara jenis bimbingan belajar klasikal dan 

privat, sehingga siswa dapat memanfaatkan bimbingan belajar secara 

maksimal dengan hasil yang memuaskan. 


