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KAJIAN PUSTAKA

A. Fasilitas Pembelajaran

1. Definisi Fasilitas Pembelajaran

Dalam kaitannya dengan pendidikan fasilitas pembeljaran merupakan hal

yang utama dalam menunjang terlaksananya kegiatan pembeljaran.Tersedianya

berbagai macam fasilitas pembeljaran juga mendukung para siswa untuk dapat belajar

dengan nyaman bahkan secara otodidak.Bimbingan belajar hanya dapat dilakukan

bila ada pembimbing dan yang dibimbing. Pembimbing yang dimaksud adalah guru

sementara yang dibimbing adalah siswa. Bimbingan belajar dilakukan secara sengaja

dalam rangka mengeluarkan siswa dari masalah belajar yang dihadapi agar belajar

siswa berjalan efektif. Secara terminologi, Sukardi mengemukakan ” ”bimbingan

belajar adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan untuk membantu siswa yang

mengalami masalah di dalam memasuki proses belajar dan situasi yang

dihadapinya”.2 Relevan dengan pengertian ini, Winkel mengartikan bahwa

”bimbingan belajar adalah bantuan dalam menemukan cara belajar yang tepat untuk

mengatasi kesukaran-kesukaran mengenai cara belajar dalam memilih jenis atau

jurusan yang sesuai”.3

3W.S. Winkel. Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah. Jakarta, Gramedia, 1991, h.
125.



Kedua pengertian bimbingan yang dikemukakan ahli tersebut di atas,

mengandung makna yang sama, yaitu; bimbingan ditujukan pada siswa yang

menghadapi masalah belajar, masalah belajar yang dihadapi siswa dipecahkan guru

bimbingan melalui bantuan bimbingan belajar, dan tujuan bimbingan belajar adalah

mengatasi masalah belajar, menemukan teknik belajar yang tepat, keluar dari situasi

sulit dan siswa menentukan pilihan terhadap jurusan yang sesuai keinginannya.

Bila dihubungkan dengan bimbingan belajar pendidikan agama Islam, maka

yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan guru pembimbing terhadap siswa guna

menemukan dan mampu belajar pendidikan agama Islam dengan cara yang tepat dan

efektif untuk mencapai tujuan belajar pendidikan agama Islam secara optimal.

Bimbingan belajar dilaksanakan secara dinamis, terencana dan terprogram

dengan ruang lingkup tujuan yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dari sisi

ini, Ahmadi, dkk., memformulasi pengertian bimbingan belajar yaitu ”seperangkat

usaha bantuan kepada peserta didik sehingga mereka dapat membentuk pilihan,

mengadakan penyesuaian dan memecahkan masalah-masalah belajar yang

dihadapinya”.4 Siswa seringkali mengalami masalah belajar dan karena masalah

belajar yang dihadapi tersebut siswa bersangkutan sulit mencapai prestasi belajar

optimal.

4Abu Ahmadi, dkk., Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta, Rineka Cipta, 1991, h.
108.



Dari beberapa definisi bimbingan belajar yang dikemuakan di atas, penulis

simpulkan bahwa bimbingan belajar adalah upaya pertolongan yang diberikan guru

terhadap siswa yang mengalami masalah belajar dan mampu menemukan cara

belajar yang efektif, kondisi belajar yang tepat, dan mampu memecahkan masalah

belajarnya sendiri.

2. Definisi Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan adalah koleksi yang terdiri dari bahan-bahan tertulis, tercetak,

ataupun grafik lainnya seperti film, slide, piringan hitam, tape dalam ruangan ataupun

gedung yang diatur dan diorganisasikan dengan sistem tertentu agar dapat digunakan

untuk keperluan studi, penelitian, pembacaan dan lain sebagainya.Tujuan bimbingan

belajar sebenarnya termuat dalam pengertian bimbingan belajar sebagaimana

dikemukakan terdahulu, yaitu untuk mengarahkan siswa kepada situasi belajar yang

optimal. Tujuan ini relevan dengan tujuan umum bimbingan belajar sebagaimana

dikemukakan oleh Sukardi bahwa:

Secara umum, bimbingan belajar bertujuan membantu siswa agar dapat
melakukan penyesuaian yang baik dalam situasi belajar, sehingga dapat belajar
dengan efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan mencapai
perkembangan yang optimal.5

Penyesuaian diri dalam situasi belajar adalah kemampuan adaptif siswa pada

saat melakukan kegiatan belajar, baik dilihat dari aspek materi dan jenis belajar yang

dilakukan maupun situasi yang dihadapinya tanpa menimbulkan masalah belajar yang

5 Op. Cit., h. 79.



baru. Penyesuaian yang baik dapat mengarahkan siswa belajar dengan efisien dan

dapat mengembangkan kemampuannya lebih baik lagi guna mencapai perkembangan

yang optimal.

Pada bagian lain, Sukardi merinci beberapa poin tujuan khusus bimbingan

belajar, yaitu:

1. Memberikan cara-cara belajar siswa atau kelompok siswa
2. Menunjukkan cara-cara mempelajari sesuatu dan menggunakan buku

pelajaran
3. Memberikan informasi bagaimana memanfaatkan perpustakaan
4. Membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ujian
5. Memilih bidang studi sesuai dengan minat, bakat IQ dan kondisi fisik dan

kesehatannya
6. Menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi tertentu
7. Menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadual belajarnya
8. Memilih pelajaran tambahan baik yang berhubungan dengan pelajaran di

sekolah mapun untuk perkembangan bakat dan kariernya di masa depan.6

Tujuan khusus bimbingan belajar tersebut di atas, bersifat kompleks yang

harus dicapai secara keseluruhan agar masalah belajar yang sedang dihadapi siswa

benar-benar tuntas. Pencapaian tujuan bimbingan belajar ini tidak dapat diwujudkan

bila guru bimbingan konseling tidak memiliki kemampuan profesional berkaitan

dengan tugas yang diembannya. Tujuan bimbingan belajar tersebut menjadi arah bagi

guru bimbingan untuk membuat siswa keluar dari situasi sulit dalam belajar

pendidikan agama Islam dan dengan situasi belajar yang diperoleh memotivasi siswa

memecahkan sendiri masalah belajar yang di hadapinya tanpa tergantung kepada

bimbingan guru di sekolah.

6Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Penyulihan Belajar di Sekolah. Surabaya, Usaha
Nasional, 1983, h. 20.



Dengan demikian, tujuan bimbingan belajar pendidikan agama Islam adalah

membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian yang baik dalam situasi belajar,

sehingga dapat belajar dengan efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya

dan mencapai perkembangan yang sempurna agar nantinya menjadi manusia yang

bertakwa kepada Allah SWT dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

3. Peranan Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan adalah koleksi yang terdiri dari bahan-bahan tertulis, tercetak,

ataupun grafik lainnya seperti film, slide, piringan hitam, tape dalam ruangan ataupun

gedung yang diatur dan diorganisasikan dengan sistem tertentu agar dapat digunakan

untuk keperluan studi, penelitian, pembacaan dan lain sebagainyaelaksanaan

bimbingan belajar dibutuhkan langkah-langkah tertentu agar bimbingan belajar

tersebut tepat sasaran.

Ketiga langkah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan belajar

tersebut di atas, masih dalam lingkup perencanaan dan belum berada pada tahap

aplikasi. Baik perencanaan, aplikasi maupun evaluasi secara bersamaan dibutuhkan

dalam pelaksanaan bimbingan belajar sehingga jika salah satu di antaranya tidak

terlaksana, maka tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan bimbingan belajar tidak

dapat dicapai secara optimal. Guna menciptakan pelaksanaan bimbingan belajar yang

komprehensi.

Belajar sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diikuti guru dalam

pelakasanaan bimbingan belajar agar sasaran dan tujuan bimbingan belajar efektif

dan efisien. Hal penting yang harus diketahui dan dikuasai oleh guru bimbingan



dalam hal pelaksanaan bimbingan belajar adalah mengetahui dan mampu

mengaplikasikan langkah-langkah tersebut dalam bentuk nyata. Sulit bagi guru

bimbingan menciptakan pembelajaran yang efektif bila urutan-urutan dari langkah

bimbingan belajar tidak diketahui. Sebab, langkah-langkah bimbingan belajar

tersebut di atas, merupakan patokan sekaligus desain kegiatan bimbingan belajar.

4. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan

Bimbingan belajar dapat dilaksanakan hanya dengan melibatkan seorang

siswa atau bisa juga siswa dalam kelompok. Dengan demikian, teknik yang

digunakanpun juga menggunakan teknik bimbingan belajar individual dan teknik

bimbingan belajar individual.

a. Bimbingan belajar secara kelompok

Bimbingan belajar kelompok adalah salah satu bentuk bimbinmgan yang

diberikan oleh pembimbing kepada sekelompok siswa yang menghadapi masalah

belajar dengan menempatkan diorinya dalam suatu kehidupan atau kegiatan yang

sesuai. Beberapa bentuk bimbingan belajar kelompok menurut Sukardi adalah:

1) Fungsi edukatif Pelajaran bimbingan. Secara garis besarnya pelajaran
bimbingan dilakukan di sekolah pada jam tertentu dimana petugas
pembimbing masuk ke kelas memabahas masalah yang biasanya tidak
berhubungan dengan pelajaran yang lain (misalnya cara belajar yang baik,
cara beragaul dan sebagainya).

2) Fungsi informatif. Bimbingan karya wisata merupakan cara yang
menguntungkan sebab dengan karyawisata siswa dapat melihat secara
langsung dari dekat situasi atau obyek yang menarik perhatiannya.

3) Fungsi tanggung jawab administrasi. Dalam diskusi kelompok sebaiknya
dibentuk kelompok kecil dan yang tergabung dalam kelompok kecil
mendikusikan bersama masalah-masalah yang sedang dihadapi.

4) Fungsi riset, yaitu salah satu bentuk kegiatan bimbingan yang
kegiatannya dilakukan dalam suatu ruangan guna kegiatan bimbingan



belajar dalam usaha memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
terhadap siswa dan terjadi hubungan baik antara siswa dan konselor.

5) Fungsi rekreatif adalah suatu cara dalam bimbingan yang memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasikan sikap, tingkah laku
atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukan dalam hubungan
sosial setiap hari dalam masyarakat.

Teknik bimbingan belajar kelompok sebagaimana di sebutkan di atas ternyata

terdapat enam bentuk yang dapat memberikan kemungkinan bagi siswa yang

mengalami kesulitan belajar memperoleh pengetahuan, pengalaman dan keterampilan

baru dari sisi kelebihan pendekatan yang digunakan. Teknik-teknik tersebut cukup

kompleks dan dapat mengantarkan siswa ke pemahaman yang lebih komplit pula dari

sisi mana siswa harus mampu keluar dari permasalahan belajar yang dihadapi.

b. Bimbingan secara individual

Menurut Sukardi ”teknik belajar secara individual pada dasarnya  dapat dibagi

tiga pendekatan yaitu; pendekatan directive counseling, pendekatan non directive

counseling (clien centered), dan pendekatan electic counseling.”7 ketiga pendekatan

ini dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1) Pendekatan directive counseling

Pendekatan directive counseling adalah salah satu bentuik pemberian

bimbingan kepada seseorang face to face yang bertujuan agar siswa keluar dari

permasalahannya sehingga ia dapat belajar dengan baik tetapi perlu diingat bahwa

dalam pendekatan ini konselor lebih banyak berperan jika dibandingkan dengan siswa

7Ibid.,  h. 166.



dalam proses konseling sehingga siswa tinggal menerima apa yang telah

dikemukakan konselor.:

Ciri pendekatan yang dikemukakan di atas menggambarkan adanya kerjasama

antara konselor dengan klien (siswa) dalam merencanakan, mencari solusi dan

melakukan evaluasi terhadap masalah belajar yang dihadapi siswa. cara ini cukup

efektif karena antara konselor dan klien dapat menjalankan fungsi masing-masing

menuju pada tujuan bersama yaitu mengeluarkan siswa dari masalah belajar yang

dihadapi.

2) Pendekatan non directive counseling

Teknik ini memberikan gambaran bahwa proses konseling yang menjadi

pusatnya adalah klien bukan pada konselor. Aktivitas banyak diperankan klien/siswa.

dalam proses ini konselor mendorong klien/siswa dapat memecahkan masalahnya

sendiri. Sifat pokok non direktive counseling adalah sebagai berikut:

a. Teknik ini menekankan pada aktivitas dan tanggung jawab pada klien itu
sendiri.

b. Teknik ini menuntut konselor untuk selalu mengadakan hubungan dengan
klien dengan sangat efektif.

c. Masalah-masalah yang dihadapi dalam bentuk ini adalah bersifat aktual.
d. Teknik ini menekankan sikap dan kemampuan untuk menerima dan

memahami.
e. Teknik ini memecahkan masalah pribadinya melalui perasaannya sendiri

dengan jalan mendefinisikan perasaannya sendiri.8

Pendekatan non directive counseling memberikan kebebasan dan

keleluasaan pada klien untuk berkreasi dan konselor hanya bertindak sebagai

8Ibid., h. 166.



vasilitator. Kebebasan yang diberikan kepada klien/siswa ditujukan untuk

mengembangkan kemampuan klien secara optimal agar mampu menyelesaikan

persoalannya sendiri dan mampu mengetahui dan memahami secara pasti apa yang

sedang dihadapi. Lainnya halnya dengan pendekatan directive counseling yang

berpusat pada kreativitas counselor dalam membangun pengertian dan pemahaman

klien/siswa disertai upaya nyata konselor memberi solusi terhadap problematik yang

sedang dihadapi klien.

3)Perpustakaan bagi guru

Perpustakaaan digunakan konselor guna mengatasi beberapa kelemahan dari

penggunaan pendekatan directive counseling dan pendekatan non directive

counseling. Pendekatan electic counseling memiliki fleksibelitas yang tinggi guna

menyesuaikan pemahaman konselor dengan siswa sehingga tujuan konseling tercapai

optimal.

5. Tenaga Perpustakaan

sebagaimana di sebutkan di atas dapat dipilih sesuai sifat dan karakter juga

masalah belajar yang dihadapi klien/siswa. Masing-masing bentuk bimbingan belajar

mempunyai karakteristik yang berbeda, tujuan dan teknik tersendiri. Intinya adalah

bimbingan belajar apapun bentuk yang dipakai dari beberapa bentuk bimbingan

belajar yang ada orientasinya tetap pada klien/siswa sebagai obyek sekaligus subyek

bimbingan belajar.



Pemantapan sikap dan kebiasaan belajar, pemantapan penguasaan materi dan

pemahaman serta pemanfaatan kondisi fisik, sosial dan budaya di sekolah serta

masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan pribadi

adalah bagian pokok dari prinsip bimbigan belajar.

Bimbingan belajar sebagaimana dikemukakan di atas befungsi preventif,

yaitu menjaga kemungkinan timbulnya problematik belajar siswa yang lebih

kompleks. Melalui bimbingan belajar siswa dapat mempertahankan aktifitas

belajarnya dan dapat mempersiapkan diri secara matang bagi upaya mencegah

munculnya masalah dalam belajar.

Bimbingan belajar juga berfungsi sebagai sarana bagi penyaluran bakat dan

minat siswa yang terpendam sehingga lebih dinamis dan berkembang dalam kegiatan

belajar. Hambatan belajar yang dihadapi siswa sebenarnya dapat dicegah bila

bimbingan belajar didasarkan pada prinsip dan tujuan yang tepat. Bimbingan belajar

mengarahkan siswa mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar di samping

mampu mengatasi persoalan belajar yang dihadapi. Masalah lain yang tidak kalah

pentingnya adalah bimbingan belajar dapat mempertahankan dan meningkatkan

prestasi belajar siswa.

Salah satu upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan prestasi belajar

siswa adalah mengatasi masalah belajar yang dihadapai siswa. Salah satu usaha

tersebut adalah melalui kegiatan bimbingan belajar. Kegiatan bimbingan belajar pada



prinsipnya adalah di samping untuk mengeluarkan siswa dari situasi belajar yang sulit

juga untuk menumbuhkan semangat dan motivasi berprestasi.

Guna mendukung tercapainya prestasi belajar yang dinginkan, efektifitas

bimbingan belajar menjadi sangat penting. Bimbingan belajar tidak saja meletakkan

dasar-dasar pengajaran yang variatif akan tetapi juga membuka kerang baru bagi

pertumbuhan semangat dan motivasi belajar siswa yang tinggi. Dengan semangat

belajar yang tinggi akan mampu menciptakan situasi dan perbuatan belajar yang

berkelanjutan dan inilah sesungguhnya hakikat bimbingan belajar. Pada tahap awal,

guru melakukan diagnosis terhadap permasalahan belajar siswa, melakukan

identifikasi atas segala permasalahan yang amat mendasar lalu melakukan tindakan

dan evaluasi serta tindak lanjut. Slameto mengatakan bahwa “bimbingan belajar

adalah usaha untuk meminimalisasi problema belajar siswa agar siswa bersangkutan

mendapatkan situasi belajar baru yang lebih manusiawi dan akomodatif”9 Pada

suasana dan kondisi belajar yang baru itu akan lebih mudah melakukan adaptasi dan

memungkinkan pula siswa mengenal karakter dirinya sendiri atas segala perubahan

karena proses dan pengalaman belajar yang dialaminya.

Bimbingan belajar menjadi salah satu teknik guna membawa siswa semua

memiliki keinginan untuk berubah dan mencapai hasil belajar yang optimal. Tentu

saja optimalisasi bimbingan belajar bergantung pada kemampuan guru meramu

9Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
h. 3.



metode dan strategi pembelajaran yang tidak jauh dari perbedaan dan kepribadian

siswa. Sebab, dalam tahap-tahap perkembangan tertentu, siswa dapat saja menolak

untuk belajar dan di satu pihak dapat secara mudah memperoleh informasi dan

aktifitas belajar. Dengan demikian bimbingan belajar sangat bersentuhan dengan

pencapaian prestasi belajar.

Peningkatan prestasi belajar menjadi salah satu tujuan dari bimbingan

belajar, karenanya bimbingan belajar memiliki sifat khusus. Sebagai upaya guna

menjadikan siswa keluar dari masalah belajar maka kegiatan bimbingan belajar

disesuikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Tekanannya

pada usaha perbaikan keseluruhan proses belajar mengajar menyangkut masalah cara

belajar, metode belajar, materi, alat, dan lingkungan yang turut serta mempengaruhi

proses belajar mengajar. Sehubungan dengan masalah ini menurut Slameto, perlu

sekiranya guru memahami prinsip-prinsip permasalahan yang menyangkut:

Prinsip-prinsip permasalahan yang dikemukakan di atas, menjadi patokan

bagi guru untuk menciptakan situasi bimbingan belajar yang lebih efektif dan efisien.

Pemecahan masalah belajar yang dihadapi siswa tidak dapat dilakukan jika hanya

mengandalkan satu bentuk pendekatan, oleh karena setiap individu siswa memiliki

karakter dan tingkat permasalahan yang berbeda.

Peningkatan prestasi belajar melalui bimbingan belajar harus mengacu pada

prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan belajar termasuk prinsip-prinsip permasalahan

yang dihadapi peserta didik. Kegagalan siswa dalam program bimbingan belajar



berupa hasil belajar yang tetap rendah dipengaruhi oleh faktor guru dan faktor

individu siswa. Faktor guru berupa kemampuan guru dalam melaksanakan

pembelajaran remedial yang kurang profesional, dan faktor siswa berupa

ketidaksiapan siswa secara penuh terhadap program bimbingan belajar. Jadi hal

utama yang perlu dperhatikan dalam peningkatan prestasi belajar siswa adalah

bimbingan belajar dimana dalam proses pendidikan harus dipahami sebagai

pelengkap dari keseluruhan program belajar. Melalui bimbingan belajar yang baik

dalam proses belajar mengajar diperlukan pelayanan khusus yang lebih baik. Di

sinilah esensi pelaksanaan bimbingan belajar di samping sebagai sub sistem dari

program pembelajaran juga termasuk bagian dari proses belajar mengajar dalam

program pendidikan secara keseluruhan.

belajar siswa dalam mempelajari materi pelajaran yang diajarkan. Kurangnya

penguasaan prinsip akan terlihat bila siswa tidak mengetahui prinsip apa yang

diterapkan guna menginterpretasikan relasi yang ada pada masalah-masalah dasar.

Dengan demikian, guru secara cermat dan profesional bertanggung jawab mengatasi

masalah belajar siswa dari dua jenis tersebut dengan memahami prinsip-prinsip dasar

permasalahan belajar yang dihadapi yaitu:

(4) kecakapan mengikuti pelajaran atau kebiasaan belajar,
(5) penguasaan bahasa yang kurang baik.10

Faktor penyebab munculnya masalah belajar yang berasal dari dalam diri

siswa dapat diketahui dengan jelas oleh siswa bersangkutan namun, dapat saja

10Ibid., h. 140.



masalah belajar tersebut luput dari usaha siswa untuk mengatasinya. Dibutuhkan

pengungkapan masalah belajar secara terbuka kepada guru bimbingan konseling dan

atau guru pendidikan agama Islam untuk dicari pemecahannya.

(1) masuk dalam jiwa anak. Apabila anak suka bergaul dengan mereka yang tidak
sekolah, maka ia akan malas belajar, sebab cara hidup anak yang bersekolah
berlainan dengan anak yang tidak bersekolah. Kewajiban orang tua adalah
mengawasi serta mencegah mereka agar mengurangi pergaulan dengan
mereka.

(2) Mas media, seperti; bioskop, radio, televisi, surat kabar, majalah dan
sebagainya. Hal ini akanb menghambat proses belajar siswa apabila anak
terlalu banyak waktu yang dilakukan untuk itu, sehingga lupa akan tugas
belajarnya.

(3) Corak kehidupan tetangga, dalam hal ini dimaksudkan apakah anak itu hidup
di lingkungan yang baik atau sebaliknya. seperti hidup di lingkungan yang
mayoritas masyarakatnya berjudi, minum-minuman keras dan sebagainya.11

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor

penyebab munculnya masalah belajar pada diri siswa adalah disebabkan oleh faktor

internal atau faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari

luar diri siswa, yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

11Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 87.


