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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Prestasi belajar, baik pada tingkat dasar maupun lanjutan merupakan 

bagian yang dianggap penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan 

prestasi belajar merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan seseorang 

dalam proses belajar. Dengan prestasi belajar, siswa maupun guru dan 

orangtua siswa dapat mengetahui tingkat usaha yang dilakukan dalam 

mendorong munculnya prestasi belajar siswa yang memuaskan. 

Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah 

mendapatkan pengajaran dalam kurun waktu tertentu. Prestasi belajar dapat 

diartikan pula sebagai sebuah cerminan dari usaha belajar. Semakin baik 

usaha belajar siswa, idealnya semakin baik pula prestasi belajar yang akan 

mereka raih. Karenanya, hasil prestasi belajar dapat menjadi salah satu acuan 

dalam menilai keberhasilan pembelajaran yang dialami siswa. 

Prestasi belajar terwujud karena adanya perubahan yang terjadi 

sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta (kognitif), rasa 

(afektif) maupun yang berdimensi karsa (psikomotorik). Ranah cipta 

(kognitif) merupakan salah satu domain atau ranah psikologis yang meliputi 

setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pengamatan, ingatan, 

pemahaman, penerapan, analisis dan sintesis (Syah, 2008:151). Domain 

kognitif berhubungan dengan konasi (kehendak) dan afeksi (perasaan). Ranah 

kognitif merupakan sumber sekaligus pengendali ranah-ranah lainnya yakni 

afektif dan psikomotorik. 



2 
 

Kemampuan kognitif yang amat penting kaitannya dengan proses 

pembelajaran adalah strategi belajar memahami isi materi pelajaran, strategi 

meyakini arti penting isi materi pelajaran, dan aplikasinya serta menyerap 

nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran tersebut (Latipah,2010). 

Dengan kata lain, strategi pembelajaran yang digunakan merupakan hal yang 

sangat penting agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Strategi belajar yang digunakan tidak sekedar strategi belajar aktif, tetapi 

harus strategi yang betul-betul membawa siswa pada pemahaman materi yang 

terorganisir secara sistematis dan komprehensif. 

Keberhasilan seseorang dalam menerapkan strategi belajar yang 

sesuai dengan kondisinya dapat dilihat dari perbuatan verbal maupun tulisan 

dan keterampilan yang langsung dapat diukur atau dinilai dengan 

menggunakan tes. Keterampilan menitikberatkan pada strategi pembelajaran 

untuk membantu peserta didik menjadi lebih baik dan lebih mandiri dalam 

belajar. Dalam memperoleh keterampilan belajar, siswa akan menyadari 

bagaimana cara belajar yang terbaik, sehingga menjadi lebih 

bertanggungjawab terhadap kegiatan belajarnya. Siswa diharapkan dapat 

mengembangkan dan mengoptimalkan kompetensinya dalam belajar melalui 

keterampilan belajar yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan 

prestasi di sekolah.  

Suatu kegiatan belajar dapat dikatakan berhasil apabila prestasi belajar 

yang diinginkan dapat dicapai dengan usaha yang maksimal. Usaha dalam hal 

ini adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan hasil belajar 
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yang memuaskan, seperti: tenaga dan pikiran, waktu, peralatan belajar, dan 

lain-lain hal yang relevan dengan kegiatan belajar. Keberhasilan seseorang 

dalam belajar ditentukan oleh banyak faktor yang meliputi faktor internal, 

faktor eksternal dan faktor pendekatan belajar. 

Faktor internal yang dimaksud dalam paragraf sebelumnya meliputi 

aspek fisiologis yaitu kondisi organ-organ tubuh siswa; dan aspek psikologis 

seperti tingkat kecerdasan/ intelegensi, sikap, bakat, minat dan motivasi. 

Adapun faktor eksternal meliputi lingkungan sosial dan lingkungan nonsosial. 

Sedangkan faktor pendekatan belajar yakni segala cara atau strategi yang 

digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses 

mempelajari materi tertentu (Wahab, 2015:248). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ladiku (2012), mengemukakan bahwa 

penyebab rendahnya prestasi belajar siswa kelas XI IPS di SMA N 1 Tapa 

Kabupaten Bone Bolango karena diakibatkan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yakni: (1) strategi 

belajar yang kurang efektif, (2) kurangnya motivasi dalam belajar, (3) 

kurangnya konsentrasi dalam belajar, (4) kurangnya minat dalam belajar, (5) 

tidak menyukai metode mengajar guru, (6) kurangnya waktu serta perhatian 

dari orangtua, dan (7) pengaruh lingkungan yang kurang baik. 

Hal ini sebagaimana yang ditemukan penulis di SMA N 1 Tanjung 

Jabung Timur, adanya beberapa siswa-siswi yang mengatakan binggung 

untuk menentukan kegiatan yang akan diikuti, ada yang mengatakan 

banyaknya kegiatan yang diikuti namun tidak ada yang disukai sehingga 
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mengganggu fikiran siswa yang berdampak kemalasan dalam belajar bahkan 

tertekan jika tidak mengikuti karena karena adanya hukuman. Selain itu, 

posisi tempat duduk di kelas tidak pernah di atur oleh wali kelas ataupun guru 

BK. Siswa dibiarkan memilih tempat duduk sesuai dengan kesenangannya. 

Selanjutnya dalam kegiatan diskusi kelompok, siswa selalu dibiarkan 

memilih sendiri. Sehingga dalam diskusi, merasa diskusi kelompok hanyalah 

sebagai salah satu guru yang malas mengajar.  

Kejadian yang ditemukan penulis dilapangan sesuai dengan pendapat 

Prayitno & Amti (2004:279), yang menyebutkan bahwa kegagalan-kegagalan 

yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan 

atau rendahnya intelegensi. Namun sering kegagalan itu terjadi disebabkan 

mereka tidak mendapatkan layanan bimbingan yang memadai. 

Dalam hubungan ini, bimbingan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pendidikan, yaitu membantu setiap pribadi anak didik agar 

berkembang secara optimal. Dengan demikian, maka hasil pendidikan 

sesungguhnya akan tercermin pada pribadi anak didik yang berkembang baik 

secara akademik, psikologis, maupun sosial. Sebagaimana yang dikemukan 

oleh Prayitno & Amti (2004:272), individu sering mengalami kesulitan dalam 

menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang berbakat, 

kemampuan minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Mereka 

memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama guru 

BK, dalam menyalurkan potensi dan mengembangkan dirinya. Bimbingan 

dan konseling di sekolah memiliki beberapa jenis layanan, salah satu layanan 
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BK yang dapat membantu penempatan siswa sesuai potensinya yaitu layanan 

penempatan dan penyaluran. Menurut Prayitno (2001:84), layanan 

penempatan dan penyaluran merupakan layanan bimbingan dan konseling 

yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan/penyaluran yang 

tepat (misalnya penempatan/penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, 

jurusan/program studi, program latihan, magang, kegiatan ko/ekstrakurikuler 

sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. 

Dari uraian di atas, serta berdasarkan fenomena yang ada, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “Pengaruh Layanan 

Penempatan dan Penyaluran terhadap Prestasi Belajar Siswa X  SMA N 1 

Tanjung Jabung Timur tahun ajaran 2017/2018. 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai yang 

diperoleh siswa terhadap sejumlah mata pelajaran yang telah tertera pada 

buku rapor siswa X IPA1 dan X IPA2 semester I dan II tahun ajaran 

2017/2018. 

2. Menurut Prayitno (2017:12), jenis layanan BK antara lain: layanan 

orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, 

layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan 

bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, 

layanan mediasi dan advokasi. Namun yang akan akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah layanan penempatan dan penyaluran. 
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3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas X IPA 2 SMA N 1 Tanjung Jabung 

Timur. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas X SMA N 1 Tanjung Jabung 

Timur? 

2. Apakah ada pengaruh layanan penempatan dan penyaluran terhadap 

prestasi belajar siswa  kelas X SMA N 1 Tanjung Jabung Timur? 

D. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan 

masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang diharapkan dapat 

dicapai dalam  penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang akurat 

mengenai  

1. Mendeskripsikan prestasi belajar siswa kelas X  SMA N 1 Tanjung 

Jabung Timur. 

2. Menguji adanya pengaruh layanan penempatan dan penyaluran terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X SMA N 1 Tanjung Jabung Timur. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini antara lain: 

1. Siswa 

Sebagai proses pembelajaran terhadap siswa mengenai layanan 

penempatan dan penyaluran. 

2. Guru BK 

Sebagai bahan masukan guru BK untuk dapat mengetahui pengaruh 

layanan penempatan dan penyaluran terhadap prestasi belajar siswa dan 

dapat dikembangkan untuk pelaksanaan layanan selanjutnya di sekolah. 

F. Anggapan Dasar 

1. Setiap siswa mempunyai potensi yang berbeda-beda terhadap dirinya. 

2. Kegiatan layanan penempatan dan penyaluran merupakan salah satu 

layanan BK yang dapat diselenggarakan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini antara lain: 

1. Ho :“Tidak terdapat pengaruh secara signifikan penerapan layanan 

   penempatan dan penyaluran terhadap prestasi belajar siswa kelas  

X  SMA N 1 Tanjung Jabung Timur”. 

2. Ha :“Terdapat pengaruh secara signifikan penerapan layanan 

   penempatan dan penyaluran terhadap prestasi belajar siswa kelas 

X SMA N 1 Tanjung Jabung Timur”. 

 



8 
 

H. Definisi Operasional 

1. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar merupakan nilai yang diperoleh siswa terhadap sejumlah 

mata pelajaran yang telah tertera pada buku rapor siswa. Prestasi belajar 

yang diambil peneliti disini ialah nilai rata-rata semua mata pelajaran 

semester I dan nilai rapor mid semester II siswa X IPA 2  SMA N 1 

Tanjung Jabung Timur. 

2. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan BK yang 

membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di 

dalam kelas. Menurut Prayitno (2004:13), bahwa materi layanan 

penempatan dalam bidang bimbingan antara lain: (1) Layanan 

penempatan dan penyaluran dalam bidang pribadi, (2) Layanan 

penempatan dan penyaluran dalam bidang sosial, (3) Layanan 

penempatan dan penyaluran dalam bidang belajar, dan (4) Layanan 

penempatan dan penyaluran dalam bidang karir. Namun dalam penelitian 

ini yang menjadi indikator dalam pengukuran penyelenggaraan layanan 

penempatan dan penyaluran dalam penelitian ini antara lain (1) 

Penempatan dalam kelas, (2) Penempatan dan penyaluran kedalam 

kelompok belajar, (3) Penempatan dan penyaluran kedalam kegiatan 

kurikuler/ekstrakurikuler. 
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I. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Prestasi belajar berdasarkan nilai rapor semester I tahun ajaran 

2017/2018  

 

Kel. 

Kontrol 

 

 

Kel. 

Eksperimen 

(15 siswa) 

 

Prestasi belajar berdasarkan nilai rapor 

semester II tahun ajaran 2017/2018  

 

 
Dibandingkan nilai Rapor Semester I dan Semester II Tahun ajaran 

2017/2018 

 

Diterima 

 

Ditolak 

 

Pengujian Hipotesis 

 

Siswa kelas X IPA 2 
(Diberi Perlakuan dengan 

layanan Penempatan dan 

Penyaluran) 

 

 

 

Siswa kelas X IPA 1 

       (Tanpa perlakuan) 

 

 

Siswa kelas XIPA1 dan XIPA2 SMA N 1 Tanjung Jabung Timur 

 


