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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum program bimbingan dan konseling di sekolah mencakup 4

(empat) bidang utama, yakni; bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar

dan bimbingan karier. Bimbingan pribadi dan sosial dimaksudkan untuk membantu

siswa agar nmengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi oleh

budi pekerti luhur, tanggang jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Bimbingan

belajar dimaksudkan untuk membantu siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan

belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta

menyiapkannya melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan,

bimbingan karier dimaksudkan untuk membantu siswa merencanakan dan

mengembangkan masa depan karier dalam mewujudkan pribadi yang produktif.

Dari keempat bimbingan tersebut, salah satu bidang yang menjadi fokus

penelitian ini adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah upaya membantu

siswa mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi dan untuk memanfaatkan waktu

luang agar siswa dapat mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Sukardi

mengemukakan bahwa ”bimbingan belajar adalah suatu bentuk pelayanan yang

diberikan untuk membantu siswa yang mengalami masalah di dalam memasuki

proses belajar dan situasi yang dihadapinya”.1 Dalam proses dan situasi belajar tidak

1Dewa Ketut Sukardi. Bimbingan Karier di Sekolah.( Jakarta, Rineka Cipta, 1994), h. 80.



semua siswa berada pada kondisi yang baik dan terbebas dari masalah belajar, akan

tetapi, karena faktor-faktor tertentu, seperti kelelahan, sakit, dan gangguan yang

terjadi akibat lingkungan  sekitar siswa, seperti; bising, gaduh dan sirkulasi udara

yang kurang baik dalam kelas siswa mengalami masalah belajar. Bila terdapat siswa

yang mengalami kesulitan belajar, guru mempunyai peranan yang sangat penting

guna memecahkan masalah belajar dan mengeluarkan siswa dari situasi yang

menyebabkan munculnya masalah belajar yang bertambah banyak.

Setiap kegiatan belajar ditujukan untuk mencapai hasil belajar yang optimal

atau dengan kata lain siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang tinggi.

Tercapainya prestasi belajar yang tinggi dan usaha meningkatkannya dibutuhkan

usaha maksimal baik dari guru maupun dari siswa yang bersangkutan. Usaha yang

dilakukan guru adalah di samping mengajar juga mengusahakan situasi pembelajaran

mampu meminimalisasi terjadinya masalah belajar bagi siswa di samping berusaha

memecahkan masalah belajar siswa yang sedang dihadapi. Di sisi lain, bagi siswa

yang mengalami masalah belajar dituntut lebih proaktif mengemukakan masalah

belajar yang dihadapi kepada guru bimbingan agar dilakukan penanganan melalui

bimbingan belajar.

Fokus kegiatan bimbingan belajar di sekolah adalah interaksi pendidik dengan

siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran yang telah tersusun dalam suatu

kurikulum, dan di dalamnya termasuk bimbingan belajar. Dalam melaksanakan

kegiatan bimbingan belajar para pendidik disamping menguasai bahan atau materi

bimbingan, tentu perlu pula mengetahui bagaimana cara materi bimbingan itu



disampaikan dan bagaimana pula karakteristik siswa yang menerima materi

bimbingan belajar tersebut. Saiful Sagala mengatakan:

Kegagalan pendidik dalam menyampaikan materi ajar selalu bukan karena ia
kurang menguasai bahan, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana cara
menyampaikan materi pelajaran tersebut dengan baik dan tepat sehingga peserta
didik dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan dan juga mengasikkan.
Agar peserta didik dapat belajar dengan suasana  menyenangkan dan juga
mengasikkan, maka pendidik perlu memiliki pengetahuan tentang pendekatan dan
teknik-teknik pembelajaran dengan memahami teori-teori belajar dan teknik-
teknik belajar yang baik dan tepat.2

Di samping keterbatasan pengetahuan teknis guru menyampaikan materi

bimbingan belajar, juga kemampuan guru dalam mengelola kelas. Tuntutan

modernitas pendidikan termasuk penggunaan media pendidikan yang tersedia di

sekolah dan di kelas mengharuskan guru lebih adaptif, terampil dan profesional agar

mampu menjadi pemecah problema belajar yang dihadapi peserta didik. Problematik

yang dihadapi peserta didik di sekolah cukup kompleks dan problematik itu erat

kaitannya dengan faktor internal dan eksternal peserta didik. Di kelas, guru secara

langsung bertatap muka dengan peserta didik, maka problematik peserta didik yang

sedang dan akan dihadapi tidak bisa dibiarkan bertumpuk sehingga mengakibatkan

dan menimbulkan rasa bosan dan penyesalan peserta didik atas kegiatan

pembelajaran yang sedang dihadapi. Kegiatan pembelajaran umumnya terjadi di

kelas. Karenanya dibutuhkan keterampilan guru melakukan bimbingan belajar.

2Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Cet. 8; Bandung: Al-Fabeta, 2010), h. v.



Dalam konteks pelaksanaan tugas guru sebagai pembimbing hal penting yang

harus diperhatikan adalah kesadaran profesi. J. Murry Lee sebagaimana dikutip oleh

Abu Ahmadi mengatakan:

Pada diri seorang guru sebagai anggota profesi hendaknya terdapat kesadaran
profesi, yaitu:
1. Kesadaran pelayanan profesi mengemban tugas untuk kepentingan

masyarakat.
2. Kesadaran profesi menuntut kompetensi intelektual dan keterampilan

profesional yang cukup tinggi.
3. Kesadaran profesi yaitu adanya jaminan terhadap masyarakat bahwa kita

mampu untuk melaksanakan tugas mengajar dengan baik.
4. Kesadaran profesi berorganisasi untuk kepentingan meningkatkan aktifitas

dan pertumbuhan profesional.3

Kesadaran profesi menjadi landasan psikologis bagi setiap guru untuk

menciptakan pembelajaran yang manusiawi dan konstruktif. Bimbingan belajar di

samping menjembatani kebutuhan belajar siswa juga berusaha membangun dinamika

kelas dan memperkecil terjadinya problematik dan memecahkan problematik yang

sedang dihadapi siswa. Cukup banyak masalah belajar yang dihadapi siswa dan

intensitasnya sama dengan kompleksnya problematik yang dihadapi pendidik. Hal ini

mengindikasikan, pengelolaan kelas menjadi sangat urgen dan dapat dikatakan di

kelas terjadi eksekusi pengetahuan, keterampilan dan berbagai macam pengalaman

yang ditransformasikan pendidik kepada siswa.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan guru bimbingan

belajar pendidikan agama Islam diperoleh informasi bahwa bimbingan belajar

pendidikan agama Islam bagi siswa yang mengalami masalah belajar di SMA Negeri

3Abu Ahmadi, Pengantar Metodik Didaktik (Bandung: Armico, 1989), h. 45-46.



1 Kapuntori Kabupaten Buton sering dilaksanakan dan terfokus pada; pengenalan

siswa yang mengalami masalah belajar, pengembangan motivasi belajar, sikap dan

kebiasaan belajar yang baik, pengembangan keterampilan belajar, pengajaran

perbaikan, dan program pengayaan. Sementara program bimbingan umumnya

dilakukan secara klasikal, yaitu guru bertindak sebagai pemberi informasi dan siswa

sebagai penerima informasi pada saat tatap muka di kelas.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen laporan guru mengenai prestasi belajar

siswa pada tahun ajaran 2010/2011 tercatat prestasi belajar pendidikan agama Islam

siswa SMA Negeri I Kapuntori masih tergolong rendah yakni rata-rata 5.50.

Diketahui pula masih terdapat siswa yang suka bolos sekolah, tidak mengerjakan

tugas yang diberikan guru, merokok dan bahkan ada yang sering terlibat perkelahian.

Gejala ini menggambarkan adanya masalah belajar pendidikan agama Islam yang

dihadapi siswa dan untuk pemecahannya dibutuhkan penangan melalaui bimbingan

belajar pendidikan agama Islam. Guna mengetahui lebih mendalam pelaksanaan

bimbingan belajar pendidikan agama Islam pada siswa yang mengalami masalah

belajar di SMA Negeri I Kapuntori dibutuhkan penelitian. Atas dasar inilah sehingga

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ”Pelaksanaan Bimbingan Belajar

Pendidikan Agama Islam pada siswa yang Mengalami Masalah Belajar di SMA

Negeri I Kapuntori Kabupaten Buton”.



B. Batasan Masalah

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka yang menjadi

fokus penelitian adalah:

1. Pelaksanaan bimbingan belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa di SMA

Negeri I Kapontori Kabupaten Buton.

2. Masalah belajar yang dialami oleh siswa di SMA Negeri I Kapontori

Kabupaten Buton.

3. Bentuk bimbingan belajar pendidikan agama Islam bagi siswa yang

mengalami masalah belajar di SMA Negeri I Kapontori Kabupaten Buton.

C. Fokus Penelitan

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan belajar pendidikan agama Islam pada

siswa SMA Negeri I Kapuntori Kabupaten Buton ?.

2. Bagaimana gambaran umum masalah belajar yang dialami siswa di SMA

Negeri I Kapontori Kabupoaten Buton?.

3. Bagaimana bentuk bimbingan belajar pendidikan agama Islam bagi siswa

yang mengalami masalah belajar di SMA Negeri I Kapontori Kabupaten

Buton?.



D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan bimbingan belajar pendidikan agama Islam pada

siswa SMA Negeri I Kapuntori Kabupaten Buton ?.

2. Mengemukakan gambaran umum masalah belajar yang dialami siswa di SMA

Negeri I Kapontori Kabupoaten Buton?.

3. Menjelaskan bentuk bimbingan belajar pendidikan agama Islam bagi siswa

yang mengalami masalah belajar di SMA Negeri I Kapontori Kabupaten

Buton?.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis yaitu untuk meningkatkan apresiasi para calon pendidik

bagi usaha pengembangan pengetahuan di bidang pendidikan guna

mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Kegunaan praktis, yaitu untuk membantu terciptanya pelaksanaan

pembangunan di bidang pendidikan khususnya pelayan bimbingan belajar di

sekolah.

E. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan bimbingan belajar pendidikan agama Islam yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah proses bantuan yang diberikan guru bimbingan konseling

terhadap siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dalam situasi belajar



agar dapat belajar secara efisien sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Melalui tindakan mengidentifikasi masalah belajar siswa, melokalisasi sifat

dan faktor yang menyebabkan masalah belajar siswa, dan menyelesaikan

masalah belajar serta melakukan evaluasi belajar penhdidikan agama Islam

siswa SMA Negeri I Kapuntori Kabupaten Buton.

2. Masalah belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hambatan-

hambatan tertentu yang dialami siswa dalam belajar pendidikan agama Islam

dengan indikator; mengalami kekacauan belajar, proses belajar kurang

fungsional, ketidak sesuaian antara kecerdasan yang dimiliki dengan prestasi

belajar yang dicapai, lambat dalam belajar, menghindari belajar agama Islam.


