
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Bimbingan Belajar Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Bimbingan Belajar Pendidikan Agama Islam

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”.4 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”.5

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

4Dewa Ketut Sukardi. Bimbingan Karier di Sekolah. Jakarta, Rineka Cipta, 1994, h. 80.

5W.S. Winkel. Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah. Jakarta, Gramedia, 1991, h.
125.



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.

Inti bimbingan belajar pendidikan agama Islam adalah pemberian pertolongan

untuk kebaikan siswa saat belajar dan ini sesuai dengan firman Allah swt., yaitu Q.S.

Al-Maidah/5; 2, berikut:






















Terjemahnya: Dan tolong menolonglah kamu dalam  (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.6

6Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta, Intermasa,
1993, h. 156.



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”.7 Siswa seringkali mengalami masalah belajar dan karena masalah

belajar yang dihadapi tersebut siswa bersangkutan sulit mencapai prestasi belajar

optimal.

Dari beberapa definisi bimbingan belajar yang dikemuakan di atas, penulis

simpulkan bahwa bimbingan belajar pendidikan agama Islam adalah upaya

pertolongan yang diberikan guru bimbingan dan konseling terhadap siswa yang

mengalami masalah belajar pendidikan agama Islam agar siswa yang bersangkutan

dapat keluar dari masalah belajar yang dihadapinya dan mampu menemukan cara

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

belajarnya sendiri.

2. Tujuan Bimbingan Belajar Pendidikan Agama Islam

Tujuan bimbingan belajar sebenarnya termuat dalam pengertian bimbingan

belajar sebagaimana dikemukakan terdahulu, yaitu untuk mengarahkan siswa kepada

7Abu Ahmadi, dkk., Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta, Rineka Cipta, 1991, h.
108.



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.8

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

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.9

8Dewa Ketut Sukardi, Op. Cit., h. 79.

9Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan dan Penyulihan Belajar di Sekolah. Surabaya, Usaha
Nasional, 1983, h. 20.



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.

Berkaitan dengan tujuan bimbingan belajar pendidikan agama Islam, juga

tidak lepas dari tujuan pendidikan agama Islam, yaitu:

Pendidikan agama Islam mempunyai tujuan-tujuan yang berintikan tiga aspek,
yaitu aspek iman, ilmu dan amal, yang pada dasarnya berisi:
1. Menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan

disiplin serta cinta terhadap agama dalam pelbagai kehidupan anak yang
nantinya dihadapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT taat
kepada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.

2. Ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki anak. Berkat
pemahaman tentang pentingnya agama dan ilmu pengetahuan (agama dan
umum) maka anak menyadari keharusan menjadi seorang hamba Allah yang
beriman dan berilmu pengetahuan.

3. Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam segala lapangan
hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama
Islam secara mendalam dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan
sebagai pedoman hidup, baik dalam hubungan dengan Allah SWT melalui
ibadat salat umpamanya dan dalam hubungannya dengan sesama manusia
yang tercermin dalam akhlak perbuatan serta dalam hubungan dirinya dengan
alam sekitar melalui cara pemeliharaan dan pengolahan alam serta
pemanfaatan hasil usahanya.10



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. Langkah-Langkah Pelaksanaan Bimbingan Belajar

Pelaksanaan bimbingan belajar dibutuhkan langkah-langkah tertentu agar

bimbingan belajar tersebut tepat sasaran. Sukardi mengemukakan beberapa langkah

bimbingan belajar sebagai berikut:

a. Identifikasi murid yang diduga bermasalah. Untuk tahapan ini cara yang
dilakukan adalah: 1) Ditandai siswa mana dalam suatu kelas yang mengalami
kesulitan belajar, 2) Membandingkan posisi atau kedudukan siswa dengan
kelompoknya, 3) Melihat prestasi belajarnya dengan mempergunakan angka-
angka atau nilai ulangan yang tercantum pada buku raport yang dihitung rata-
rata setiap siswa kemudian dibandingkan dengan angka rata-rata kelas atau
kelompoknya.

b. Lokalisasi jenis dan sifat kesulitannya. Setelah ditemukan siswa-siswa yang
diduga mengalami kesulitan maka ditetapkan siswa mana yang dijadikan
kasus untuk diberikan pertolongan lebih awal secara perorangan atau
kelompok. Kemudian ditentukan dan ditetapkan, dimana letak dan jenis sifat-
sifat kesulitannya dan diupayakan dapat ditemukan serta ditetapkan  dalam
mata pelajaran apa, pada bagian mana dari pelajaran itu apakah mengenai
hafalan atau pengetahuan, pikiran atau pengertian, keterampilan atau apliksi
penerapan prinsip-prinsip dan aspek-aspek belajar.

c. Lokalisasi jenis dan faktor yang menyebabkan kesulitan. Setelah
dikemukakan letak jenis dan letak kesulitan maka selanjutnya ditetapkan letak
jenis faktor yang menyebablkan kesulitan itu. Biasanya penyebab dari
kesulitan iutu selalu bersumber dari dalam dan di luar individu. Jadi seorang
pendidik sdalam hal ini guru pembimbing dapat menelusuri sebab-sebab dari
kesultan belajar tersebut.11

10 Zakiyah Daradjat, dkk., Op. Cit., h. 89-90.



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

komprehensif, Sukardi menetapkan tiga langkah bimbingan belajar berikut ini:

a. Perkiraan kemungkinan mengatasi kesulitan. Berdasarkan pada hasil
kesimpulan tentang letak jenis dan sifat kesulitan dengan latar belakang
masalah tersebut maka dapat ditarik suatu taksiran bahwa kasus tersebut
masih dapat ditolong atau tidak. Selanjutnya diperkirakan pula berapa lama
dibutuhkan dalam mengatasi kesulitan tersebut, kapan dan di mana dilakukan
pertolongan serta sispa atau dengan cara bagaimana mengatasi masalah itu.

b. Menetapkan kemungkinan cara mengatasi kesulitan. Berdasarkan taksiran
atau pemikiran tersebut di atas, dibuat suatu rekomendasi tentang
kemungkinan-kemungkinan cara mengatasinya, antara lain menyebutkan
kelemahan yang ada, menjaga jangan sampai terulang. Rekomendasi tersebut
disampaikan kepada anak yang bersangkutan dan kepada pihak yang
dipandang berkepentingan dan memungkinkan dapat membantu anak tersebut,
seperti guru bidang studi yang bersangkutan, orang tua siswa, guru
pembimbing atau konselor, dokter dan ahli-ahli lain yang dianggap perlu.

c. Evaluasi atau tindak lanjut. Langkah ini bertujuan untuk memantau seluruh
aktivitas yang telah dilakukan dari langkah pertama sampai akhir apakah
semuanya telah berhasil atau belum. Oleh sebab itu diharapkan tenaga atau
guru pembimbing maupun guru bidang studi serta seluruh personil yang ada
agar tetap memantau perkembangan anak yang mengalami masalah tersebut.12

Langkah-langkah bimbingan 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

11Ibid., h. 166.
12Ibid., h. 167.



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. Teknik Bimbingan Belajar

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

3) Diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok sebaiknya dibentuk
kelompok kecil dan yang tergabung dalam kelompok kecil mendikusikan
bersama masalah-masalah yang sedang dihadapi.



4) Home room, 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) Sosiodrama. Teknik sosiodrama 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.

6) Ceramah dari nara sumber. Dalam memberikan informasi tentang
kegiatan dapat pula dilakukan dengan mendatangkan orang-orang tertentu
di sekolah untuk memberikan ceramah-ceramah tentang cara-cara belajar
di Perguruan Tinggi.13

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.”14 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

13Ibid., h. 157.
14Ibid.,  h. 166.



permasalahannya sehingga ia dapat belajar dengan baik tetapi perlu diingat bahwa

dalam pendekatan ini konselor lebih banyak berperan jika dibandingkan dengan siswa

dalam proses konseling sehingga siswa tinggal menerima apa yang telah

dikemukakan konselor. Adapun ciri-ciri pendekatan directive counseling adalah:

a. Konselor sebagian besar memikul tanggung jawab mengenai berbagai
keputusan yang diambil dan pemilihan dalam pemecahan masalah klien.

b. Konselor mengumpulkan berbagai fakta, data atau informasi mengenai
masalah klien

c. Konselor mempelajari data dan fakta kemudian menafsirkan.
d. Konselor bersama klien mempelajari bersama berbagai data, fakta atau

informasi itu dan menganalisis sebab-sebab masalah yang dihadapi kemudian
bersama pula merumuskan suatu keputusan yang tepat.

e. Klien memberikan pendekatan ini secara langsung dari konselor.
f. Klien menentukan rencana pemecahan masalah yang datang dan mulai

menyempurnakan keputusannya.
g. Konselor merekam dan kemudian melaporkan hasil program, konseling

kepada klien agar klien dengan jelas mengetahui cara pemecahan
masalahnya.15

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.

15Ibid., h. 166.



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.16

Pendekatan non directive counseling memberikan kebebasan dan

keleluasaan pada klien untuk berkreasi dan konselor hanya bertindak sebagai

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) Pendekatan electic Counseling

Teknik elektic counseling digunakan konselor guna mengatasi beberapa

kelemahan dari penggunaan pendekatan directive counseling dan pendekatan non

directive counseling. Pendekatan electic counseling memiliki fleksibelitas yang tinggi

16Ibid., h. 166.



guna menyesuaikan pemahaman konselor dengan klien sehingga tujuan konseling

tercapai optimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa teknik bimbingan belajar

dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan directive counseling,

pendekatan non directive counseling dan pendekatan electic counseling. Masing-

masing pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga konselor dapat

memilih pendekatan yang lebih cocok dengan klien.

5. Bentuk-bentuk bimbingan belajar

Bentuk-bentuk bimbingan belajar yang dilakukan oleh guru bimbingan

konseling di sekolah menurut Sukardi adalah:

a. Peningkatan motivasi belajar siswa; 1) memperjelas tujuan belajar, 2)
menyesuaikan pelajaran kemampuan, minat dan bakat. 3) menciptakan
suasana pembelajaran yang menantang, 4) memberikan hadiah, 5)
menciptakan hubungan yang dinamis, 6) menghindarkan siswa dari suasana
yang tidak menentu melengkapi sumber dan sarana belajar, dan 7)
mempelajari hasil belajar yang diperoleh.

b. Peningkatan keterampilan belajar; 1) membuat catatan guru mengajar, 2)
membuat ringkasan dari bahan yang diajarkan, 3) membuat laporan, 4)
mengembangkan cara menjawab/memecahkan masalah, 5)
menyusunmakalah, 6) membaca efektif, 7) berbahasa efektif, 8) bertanya
efektif.

c. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik; 1) menemukan motif-
motif yang tepat dalam belajar, 2) memelihara kosentrasi belajar, 3) mengatur
waktu belajar yang baik di sekolah/rumah, 4) belajar dengan menggunakan
sarana belajar, misalnya buku teks, 5) tidak segan-segan untuk bertanya
mengenai hal-hal yang tidak diketahui, 6) mengembangkan motivasi dan
sikap positif.

d. Pengajaran perbaikan
e. Program pengayaan
f. Pengembangan dan pemanfaatan lingkungan sekolah.17

17Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di
Sekolah. Jakarta, Rineka Cipta, 2000, h. 159.



Bentuk-bentuk bimbingan belajar 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.

6. Prinsip bimbingan belajar

Bimbingan belajar di sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsiprinsip yang

baku yang ditekankan pada pemantapan konigtif, afektif dan psikomotorik siswa.

Samad mengemukakan prinsip bimbingan gbelajar sebagai berikut:

a. Pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien serta
produktif, baik dalam mencari informasi dari berbagai sumber belajar,
bersikap baik terhadap guru dan nara sumber lainnya, mengembangkan
keterampilan belajar, mengerjakan tugas-tugas pembelajaran, dan menjalani
program penilaian hasil belajar.

b. Pemantapan disiplin belajar dan berlatih, baik secara mandiri atauoun
berkelompok.

c. Pemantapan penguasaan materi program belajar di sekolah sesuai dengan
perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian.

d. Pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial dan budaya
yang ada di sekolah, lingkungan sekitar masyarakat, untuk pengembangan
pengetahuan dan kemampuan, serta pengembangan pribadi.18

Pemantapan sikap dan kebiasaan belajar, pemantapan penguasaan materi dan

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

18Samad, Profesi Keguruan. Makasar, FIP Universitas Makassar, 2004, h. 63-64.



masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan pribadi

adalah bagian pokok dari prinsip bimbigan belajar.

7. Fungsi bimbingan belajar

Bimbingan belajar sebagai salah satu kegiatan layanan bimbingan konseling

di sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Mencegah kemungkinan timbulnya masalah dalam berlajar
b. Menyalurkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga belajar dapat

berkembang secara optimal.
c. Agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar
d. Perbaikan terhadap kondisi-kondisi yang mengganggu proses belajar siswa
e. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi belajar siswa.19

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

19Dani Setiawan, Penanganan Belajar Siswa (http://www.sd-
binatalenta.com.images/artikel003.php).



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. Rifqiyanti

menjelaskan:

Motivasi berprestasi adalah suatu keinginan atau dorongan yang ada dalam diri
individu yang mengarahkan dan menggerakkan tingkahlaku individu pada
usaha untuk mencapai prestasi dan kesuksesan dengan menggunakan suatu
ukuran keunggulan sebagai pembanding.20

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

20Rifqiyanti Novi, Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Motivasi Berprestasi Anak Tuna
Rungu, Bina Aksara, Jakarta, 2002, h. 23.



adalah usaha untuk meminimalisasi problema belajar siswa agar siswa bersangkutan

mendapatkan situasi belajar baru yang lebih manusiawi dan akomodatif”21 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

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

21Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
h. 3.



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

sekiranya guru memahami prinsip-prinsip permasalahan yang menyangkut:

1. Cara belajar siswa. Pada dasarnya siswa belajar dengan cara-cara sebagai
berikut : a) eksplorasi, yaitu siswa mencari dan mendapatkan ilmu
pengetahuan tentang sesuatu melalui seluruh indranya, kemudian
dikembangkan melalui berbagai usaha, melakukan sendiri dengan bermacam-
macam alternatif. b) coba-coba, melalui trial and error siswa belajar
memecahkan suatu permasalahan, c) resa tidak senang. Dengan merasa tidak
senang, siswa akan menghindari kesalahan. d) rasa gembira. Sesuatu yang
menyenangkan cenderung untuk mengulang, dan sebaliknya sesuatu yang
tidak enak cenderung untuk dihindari. e) imitasi. Belajar melalui
peniruan/pengamatan yang paling sering dilakukan, f) partisipasi. Pendekatan
ini diadakan mengingat kenyataannya ada seseorang/sejumlah siswa yang
tidak mampu menyelesaikan program belajar secara sempurna sesuai dengan
kriteria keberhasilan dalm proses belajar mengajar. Untuk mencapai sasaran
pencapaian dapat menggunakan berbagai pendekatan, yaitu; pengulangan
yang dilakukan dengan cara individual dan kelompok, pengayaan/pengukuhan
yang dikenakan pada siswa yang kelemahannya ringan dan secara akademik
mungkin termasuk berbakat dengan cara pemberian tugas yang dapat
dikerjakan di rumah ataupun di kelas, dan percepatan (akselarasi) yang
ditujukan kepada siswa yang berbakat tetapi menunjukkan kesulitan
psikososial (ego emosional) dengan jalan mengadakan akselarasi atau promosi
yang lebih tinggi kepada program PBM utama berikutnya, dengan dua
kemungkinan pelaksanaan, yaitu; promosi penuh status akademiknya ke
tingkat yang lebih tinggi sebatas kemungkinnnya dan maju berkelanjutan bila
siswa tersebut hanya unggul di beberapa bidang studi.

2. Pendekatan yang bersifat preventif. Sasaran pokok dari pendekatan ini adalah
berusaha semaksimal mungkin agar hambatan-hambatan yang diprediksi itu
dapat direduksi seminimal mungkin sehingga siswa yang bersangkutan
diharapkan dapat mencapai prestasi dan kemampun penyesuaian sesuai
dengan criteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Pendekatan preventif
bertolak dari hasil pre test atau evaluasi reflektif.

3. Pendektan yang bersifat pengembangan. Pendekatan ini merupakan upaya
yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Sasaran
pokok dari pendekatan ini adalah agar siswa dapat mengatasihambatan-
hambatan yang mungkin dialami selama proses belajar mengajr berlangsung.

4. Pendekatan yang bersifat pengembangan. Pendekatan ini meripakan upaya
yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Sasaran
pokok dari pendekatan ini adalah agar siswa dapat mengatasi hambatan-
hambatan yang mungkin dialami selama proses belajar mengajar berlangsung.



5. Metode dalam remedial teaching, yaitu metode yang digunakan dalam
pengajaran perbaikan yaitu metode yang dilaksanakan dalam keseluruhan
kegiatan bimbingan belajar mulai dari tingkat identifikasi kasis sampai
dengan tindak lanjut. Metode yang dapat digunakan, yaitu, tanya jawab,
diskusi, tugas, kerja kelompok, tutor, dan pengajaran individual.22

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

22Ibid., h. 6.



program pembelajaran juga termasuk bagian dari proses belajar mengajar dalam

program pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi bimbingan belajar

akan membuka wawasan baru pada siswa sekaligus akan menjadi strategi pilihan

untuk menjawab masalah belajar yang dihadapi selama mrngikuti pendidikan di

sekolah.

B. Deskripsi Masalah Belajar

1. Definisi masalah belajar

Masalah belajar diartikan sebagai kondisi belajar yang ditandai oleh adanya

hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Ross sebagaimana

dikemukakan Sudia mengartikan ”siswa yang mengalami masalah belajar akan

mengalami hambatan dalam proses memperoleh hasil belajarnya, sehingga prestasi

yang diperoleh berada di bawah yang semestinya”.23

Masalah belajar dikemukakan  secara rinci oleh Liyod sebagaimana

dijelaskan oleh Alexemdi sebagai berikut:

Masalah belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis
yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan.
Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan
mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung.
Batasan tersebut mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka

23Muhammad Sudia, Kesulitan Siswa dalam Mempelajari Matematika Pokok Bahasan
Persamaan Kuadrat pada siswa SLTP Negeri 2 Kendari, Tesis PPs IKIP Surabaya, 1995, h. 14.



pada otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Batasan tersebut tidak mencakup
anak-anak yang memiliki problema belajar yang penyebab utamanya berasal dari
adanya hambatan dalam penglihatan, pendengaran dan motorik, hambatan
karena tunagrahita, karena gangguan emosional, atau karena kemiskinan
lingkungan, budaya, atau ekonomi.24

Masalah belajar tersebut di atas bersifat spesifik menyangkut faktor internal

(psikologis) dan tidak termasuk kondisi yang terjadi di luar diri siswa. Walaupun

sifatnya  berkaitan dengan aspek psikologis, masalah belajar tidak dapat dibiarkan

sebab akan mempengaruhi aspek lain khususnya pada kegiatan belajar siswa. Hal ini

sesuai dengan pendapat Sukardi bahwa:

Masalah belajar adalah ”suatu keadaan di mana seseorang atau individu

mengalami masalah dalam belajar, jika permasalahan itu tidak segera diatasi maka

akan berdampak negatif atau merugikan bagi siswa itu sendiri maupun bagi kegiatan

belajar mengajar.”25 Bila kesulitan belajar tidak segera di atasi siswa akan mengalami

kegagalan belajar. Siswa yang mengalami kegagalan belajar dapat dilihat dari

kecenderungan hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan tujuan belajar yang

telah ditetapkan. Burton sebagaimana dikutip Sudia mengidentifikasi bahwa:

Seorang siswa itu dapat dipandang atau dapat diduga sedang mengalami
kesulitan belajar kalau yang bersangkutan menunjukkan kegagalan tertentu
dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya atau dengan kata lain siswa yang
dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak mencapai tingkat penguasaan
yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran
berikutnya.26

24Alexemdi, Ada Apa Dengan Kesulitan Belajar, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, h. 16.
25Sukardi, Pengantar Teori Konseling, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, h. 14.

26Muh. Sudia, Op.Cit., h. 15.



Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

masalah belajar merupakan hambatan yang dialami siswa dan karenanya menjadi

penyebab tidak tercapainya tujuan belajar yang diharapkan. Masalah belajar

menunjuk pada beberapa aspek kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk

masalah nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan. Gangguan tersebut

bersifat intrinsik dan disebabkan oleh gangguan dwifungsi sistem pusat saraf. Juga

berkaitan dengan kondisi emosi, lingkungan dan faktor-faktor lain yang bersifat

eksternal.

2. Jenis-Jenis Masalah Belajar

Masalah belajar bersifat kompleks dan bila dilihat dari jenisnya, masalah

belajar dibedakan atas dua jenis, yaityu:

1. Masalah belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Masalah belajar ini
berkaitan dengan perkembangan individual siswa. Sebagai akibat dari
perkembangannya, setiap siswa mempunyai respon dan reaksi yang berbeda-
beda terhadap materi pelajaran yang diterimanya. Kesulitan belajar ini timbul
dari adanya masalah yang berkaitan dengan kemampuan motorik dan
persepsi, kemampuan berkomunikasi, serta pola penyesuaian di lingkungan

2. Masalah belajar akademik. Masalah belajar akademik menunjukkan
kegagalan pencapaian peristiwa akademik yang tidak sesuai dengan kapasitas
yang diharapkan. Kegagalan tersebut meliputi penguasaan keterampilan
dalam membaca atau menulis.

Kekurangan penguasaan konsep dasar merupakan penyebab utama masalah

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:

1. Cara belajar siswa. Pada dasarnya siswa belajar dengan cara-cara sebagai
berikut : a) eksplorasi, yaitu siswa mencari dan mendapatkan ilmu
pengetahuan tentang sesuatu melalui seluruh indranya, kemudian
dikembangkan melalui berbagai usaha, melakukan sendiri dengan bermacam-
macam alternatif. b) coba-coba, melalui trial and error siswa belajar
memecahkan suatu permasalahan, c) resa tidak senang. Dengan merasa tidak
senang, siswa akan menghindari kesalahan. d) rasa gembira. Sesuatu yang
menyenangkan cenderung untuk mengulang, dan sebaliknya sesuatu yang
tidak enak cenderung untuk dihindari. e) imitasi. Belajar melalui
peniruan/pengamatan yang paling sering dilakukan, f) partisipasi. Pendekatan
ini diadakan mengingat kenyataannya ada seseorang/sejumlah siswa yang
tidak mampu menyelesaikan program belajar secara sempurna sesuai dengan
kriteria keberhasilan dalm proses belajar mengajar. Untuk mencapai sasaran
pencapaian dapat menggunakan berbagai pendekatan, yaitu; pengulangan
yang dilakukan dengan cara individual dan kelompok, pengayaan/pengukuhan
yang dikenakan pada siswa yang kelemahannya ringan dan secara akademik
mungkin termasuk berbakat dengan cara pemberian tugas yang dapat
dikerjakan di rumah ataupun di kelas, dan percepatan (akselarasi) yang
ditujukan kepada siswa yang berbakat tetapi menunjukkan kesulitan
psikososial (ego emosional) dengan jalan mengadakan akselarasi atau promosi
yang lebih tinggi kepada program PBM utama berikutnya, dengan dua
kemungkinan pelaksanaan, yaitu; promosi penuh status akademiknya ke
tingkat yang lebih tinggi sebatas kemungkinnnya dan maju berkelanjutan bila
siswa tersebut hanya unggul di beberapa bidang studi.

2. Pendekatan yang bersifat preventif. Sasaran pokok dari pendekatan ini adalah
berusaha semaksimal mungkin agar hambatan-hambatan yang diprediksi itu
dapat direduksi seminimal mungkin sehingga siswa yang bersangkutan
diharapkan dapat mencapai prestasi dan kemampun penyesuaian sesuai
dengan criteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Pendekatan preventif
bertolak dari hasil pre test atau evaluasi reflektif.

3. Pendektan yang bersifat pengembangan. Pendekatan ini merupakan upaya
yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Sasaran
pokok dari pendekatan ini adalah agar siswa dapat mengatasihambatan-
hambatan yang mungkin dialami selama proses belajar mengajr berlangsung.

4. Pendekatan yang bersifat pengembangan. Pendekatan ini meripakan upaya
yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Sasaran
pokok dari pendekatan ini adalah agar siswa dapat mengatasi hambatan-
hambatan yang mungkin dialami selama proses belajar mengajar berlangsung.



5. Metode dalam remedial teaching, yaitu metode yang digunakan dalam
pengajaran perbaikan yaitu metode yang dilaksanakan dalam keseluruhan
kegiatan bimbingan belajar mulai dari tingkat identifikasi kasis sampai dengan
tindak lanjut. Metode yang dapat digunakan, yaitu, tanya jawab, diskusi,
tugas, kerja kelompok, tutor, dan pengajaran individual.27

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.

3. Faktor Penyebab Munculnya Masalah Belajar pada Siswa

Masalah belajar yang dihadapi siswa tidak muncul dengan sendirinya,

melainkan disebabkan oleh faktor tertentu, baik yang datang dari dalam diri maupun

dari luar diri siswa. Hamalik menyebutkan:

Faktor-faktor penyebab munculnya masalah belajar dapat digolongkan dalam
empat golongan yaitu; (1) faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, (2) faktor
yang bersumber dari lingkungan sekolah, (3) faktor yang bersumber dari
lingkungan keluarga, (4) faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat.28

Keempat faktor penyebab munculnya masalah belajar tersebut secara ringkas

dijelaskan sebagai berikut:

a) Faktor yang bersumber dari dalam diri siswa

27Ibid., h. 6.

28Oemar Hamalik, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Rineka Cipta, Jakarta, 1980, h.
139.



Faktor yang bersumber dari dalam diri siswa biasa juga disebut faktor intern

yang berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis siswa bersangkutan.

Termasuk aspek ini adalah:

(1) tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas,
(2) kurangnya minat terhadap pelajaran,
(3) kesehatan yang sering terganggu,
(4) kecakapan mengikuti pelajaran atau kebiasaan belajar,
(5) penguasaan bahasa yang kurang baik.29

Faktor penyebab munculnya masalah belajar yang berasal dari dalam diri

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

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.

b) Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah dapat juga menjadi faktor penyebab munculnya masalah

belajar siswa. Idealnya, sekolah menjadi lingkungan yang baik bagi aktivitas belajar

siswa yang mendorong siswa maju dan berprestasi dalam belajar. Tidak sebaliknya,

menjadi pemicu munculnya masalah belajar siswa. Termasuk dalam faktor ini

menurut Slameto adalah:

(1) Cara penyajian meteri pelajaran yang kurang baik. Dalam hal ini misalnya
karena guru kurang persiapan atau kurang menguasai materi yang akan
dibawakannya, sehingga dalam menerangkan kepada anak kurang baik dan
sukar dimengerti oleh anak. Begitu pula metode dan sikap guru yang kurang
baik dapat membosankan kepada anak.

(2) Hubungan guru dengan murid yang kurang harmonis. Siswa akan menyukai
gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya sehingga

29Ibid., h. 140.



siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Guru yang kurang berinteraksi
dengan siswa menyebabkan proses belajar mengajar itu kurng lancar. Juga
siswa merasa jauh dari guru, maka segan berpartisipasi secara aktif dalam
belajar.

(3) Hubungan antara siswa dengan siswa yang kurang menyenangkan. Hal ini
terjadi pada anak yang diasingkan/dibenci oleh teman-temannya. Anak yang
diber\nci ini akan mengalami tekanan batin yang menhambat kemajuan
belajarnya.

(4) Bahan pelajaran terlalu tinggio di atas ukuran normal kemampuan anak.
(5) Alat-alat belajar di sekolah yang serba tidak lengkap.
(6) Jadual pelajaran yang pengaturannya kurang baik.
(7) Kedisiplinan sekolah yang terlalu mengikat siswa.
(8) Keadaan gedung yang kurang memadai.
(9) Metode belajar yang kurang tepat.
(10)Pemberian tugas rumah yang memberatkan siswa.30

c) Faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga juga dapat menjadi faktor penyebab munculnya masalah

belajar siswa. Adapun faktor yang dimaksud adalah:

(1) Keadaan ekonomi keluarga yang terbatas
(2) Broken home
(3) Rindu di kampung halaman bagi siswa yang perantauan
(4) Bertamu dan selalu menerima tamu
(5) Kurangnya kontrol dari orang tua
(6) Latar belakang kebudayaan.31

d) Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab

munculnya masalah belajar siswa. Ahamdi meidentifikasi beberapa aspek penyebab,

yaitu:

30Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
h. 69.

31Ibid., h, 70.



(1) Kegiatan siswa dalam masyarakat yang terlalu banyak, misalnya
berorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan lain-lain akan
mengganggu proses belajarnya, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam
mengatur waktunya.

(2) Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat 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.

(3) 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.

(4) 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.32

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.

32Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 87.


