
Page | 1  
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dalam era industrialisasi, bangsa Indonesia membulatkan tekadnya untuk 

mengembangkan budaya belajar yang menjadi prasyarat berkembangnya budaya ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek). Namun dalam mengembangkan budaya belajar 

tersebut perlu belajar yang mana dan bagaimana itu diupayakan untuk diwujudkan. 

Secara tersirat persoalan-persoalan belajar sebagai budaya yang akan dikembangkan, 

tidak bisa dipisahkan dengan pemaknaan hakikat manusia baik yang belajar maupun yang 

membelajarkan, mestinya menjadi rujukan dalam membahas masalah-masalah belajar. 

 Masalah belajar adalah masalah yang selalu aktual dan dihadapi oleh setiap orang. 

Keberhasilan dalam  proses belajar anak  karena masalah- masalah belajar tersebut 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang  dapat dikategorikan menjadi faktor dari dalam 

diri anak (individual/intern) dan faktor dari luar diri anak (sosial/ekstern).  Tidak bisa 

disangkal bahwa dalam belajar seseorang dipengaruhi banyak faktor. Sehingga bagi 

pelajar sendiri adalah penting untuk mengetahui faktor-faktor yang dimaksud. Hal ini 

menjadi lebih penting lagi tidak hanya bagi pelajar tetapi juga bagi (calon-calon) pendidik, 

pembimbing dan pengajar di dalam mengatur dan mengendalikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar sedemikian rupa hingga dapat terjadi proses belajar yang optimal. 

A. Rumusan Masalah 

1. Apakah yang dimaksud problema individual dan sosial? 

2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi problema keduanya? 

3. Bagaimana cara mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar? 

4. Bagaimana usaha untuk mengatasi kesulitan belajar? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Pengertian Problema 

Problema sama halnya dengan masalah. Dalam konteks ini adalah masalah-

masalah atau hambatan-hambatan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta/anak 

didik/siswa. 

Setiap anak didik datang ke sekolah tidak lain kecuali untuk belajar agar kelak 

menjadi orang yang berilmu di kemudian hari. Tidak hanya ketika di sekolah, di rumah 

pun harus ada waktu yang disediakan untuk kepentingan belajar. Prestasi belajar yang 

memuaskan  dapat diraih oleh setiap anak didik jika mereka dapat belajar secara wajar, 

terhindar dari berbagai ancaman, hambatan dan gangguan. Namun sayangnya hal tersebut 

dialami oleh anak didik tertentu. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam belajar. 

Pada tingkat tertentu memang ada anak didik yang dapat mengatasi kesulitan belajarnya 

tanpa harus melibatkan orang lain. Tetapi pada kasus-kasus tertentu karena anak didik 

belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka bantuan guru atau orang lain sangat 

diperlukan oleh anak didik. 

Di setiap sekolah dalam berbagai jenis dan tingkatan pasti memiliki anak didik 

yang berkesulitan belajar. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh sekolah modern di 

perkotaan, tapi juga oleh sekolah tradisional di pedesaan dengan segala keminiman dan 

kesederhanaannya. Hanya yang membedakannya pada sifat, jenis dan faktor 

penyebabnya. 

Adalah suatu pendapat yang keliru dengan mengatakan bahwa kesulitan belajar 

anak didik disebabkan rendahnya intelegansi. Karena pada kenyataaannya cukup banyak 

anak didik yang memiliki intelegensi yang tinggi tetapi hasil belajarnya rendah, jauh dari 

yang diharapkan. Dan sebaliknya. Tetapi juga tidak disangkal bahwa intelegansi yang 

tinggi memberi peluang yang besar bagi anak didik untuk meraih prestasi belajar yang 

tinggi. Oleh karena itu, selain faktor intelegensi, faktor non-intelegensi juga diakui dapat 

menjadi penyebab kesulitan belajar bagi anak didik dalam belajar 
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B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Beberapa penyebab kesulitan belajar anak didik dapat ditinjau dari dua sudut ; 

sudut intern dan ekstern. Sudut/faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu 

yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. 

Muhibbin Syah, misalnya, melihatnya dari kedua aspek diatas. Menurutnya faktor-faktor 

anak didik meliputi gangguan atau kekurang mampuan psiko-fisik anak didik, yaitu 

berikut ini.
1
 

1. Yang bersifat kognitif (ranah cipta). 

2. Yang bersifat afektif (ranah rasa). 

3. Yang bersifat psikomotorik (ranah karsa). 

Sedangkan faktor ekstern anak didik meliputi semua situasi dan kondisi 

lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas balajar anak didik, seperti : 

1. Lingkungan keluarga 

2. Lingkungan perkampungan/masyarakat 

3. Lingkungan sekolah 

C. Problema Individual 

Problema atau masalah kesulitan belajar  individu anak didik tergolong dalam 

faktor intern (dalam). Jadi faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Anak didik adalah subjek yang belajar. Dialah yang merasakan langsung 

penderitaan akibat kesulitan belajar, bukan guru yang belajar. Kesulitan belajar yang 

diderita anak didik tidak hanya bersifat menetap, tetapi juga yang bisa dihilangkan 

dengan usaha-usaha tertentu. Faktor intelegensi adalah kesulitan anak didik yang bersifat 

menetap. Sedangkan kesehatan yang kurang baik atau sakit, kebiasaan belajar yang tidak 

baik dan sebagainya adalah faktor non-intelektual yang bisa dihilangkan. 

Di dalam membicarakan faktor intern ini, akan dibahas menjadi tiga faktor, yaitu : 

faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan
2
. 

1. Faktor Jasmaniah 

a) Faktor Kesehatan  

                                                           
1
 Syaiful bahri jamarah djamarah, psikologi belajar,  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) 

2
 Drs. Slameto, BELAJAR dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1995) 



Page | 4  
 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya/bebas dari 

penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar 

seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga ia akan 

cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, mengantuk jika badannya lemah, 

kurang darah ataupun ada gangguan-gangguan/kelainan-kelainan fungsi alat 

inderanya serta tubuhnya. 

b) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna 

mengenai tubuh/badan. Cacat itu dapat berupa buta, tuli, patah kaki, patah tangan, 

lumpuh , kurang pendengaran, kurang penglihatan dan gangguan psikomotor. 

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga 

terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus 

atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh 

kecacatannya itu. 

2. Faktor Psikologis 

a) Intelegensi (IQ) yang kurang baik 

Untuk memberikan pengertian tentang intelegensi, J.P. Chaplin merumuskannya 

sebagai : 

(1) The ability to meet and adapt to novel situations quickly and effectively. 

(2) The ability to utilize abstract concepts effectively. 

(3) The ability to grasp relationships and to learn quickly. 

Jadi intelegensi itu adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat 

dan efektif, mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi besar 

pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama, siswa yang 

mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang 

mempunyai tingkat intelegansi rendah. Walaupun begitu siswa yang mempunyai 

tingkat intelegensi yang tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Hal ini 

disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak 

faktor yang mempengaruhinya, sedangkan intelegensi adalah salah satu di antara 

faktor yang lain. 
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b) Perhatian  

Perhatian menurut Gazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-

mata tertuju kepada suatu obyek (benda/hal) atau sekumpulan obyek. Untuk dapat 

menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap 

bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka 

timbullah kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar. 

Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah bahan pelajaran selalu menarik 

perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya. 

c) Minat  

Hilgard memberi rumusan tentang minat adalah sebagai berikut : “Interest is 

persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content”
3
.  

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus 

yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian 

sifatnya sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan 

perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ 

diperoleh kepuasan.   

Jika terdapat siswa yang kurang berminat terhadap belajar, dapatlah diusahakan agar 

ia mempunyai minat yang lebih besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik 

dan berguna bagi kehidupan serta hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita serta 

kaitannya dengan bahan pelajaran yang dipelajari itu. 

d) Bakat yang kurang atau tidak sesuai dengan bahan pelajaran yang dipelajari atau 

diberikan oleh guru 

Bakat atau aptitude menurut Hilgard adalah : “the capacity to learn”
4
. Dengan 

perkataan lain bakat adalah kemampuan untuk belajar dan kemampuan itu baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Bakat 

mempengaruhi belajar. Adalah penting untuk mengetahui bakat siswa dan 

menempatkan siswa belajar di sekolah sesuai dengan bakatnya. 

e) Motivasi 

James Drever memberikan pengertian tentang motif sebagai berikut : “Motive is an 

effective-conactive factor which operates in determining the direction of an 

                                                           
3
 idem  

4
 idem 



Page | 6  
 

individual’s behavior towards an end or goal, consioustly apprehended or 

unconsioustly”
5
.  

Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Di dalam 

menentukan tujuan itu dapat disadari atau tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu 

perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu sendiri 

sebagai daya penggerak/pendorongnya. Jika tidak ada motivasi dalam belajar maka 

materi pelajaran akan sukar diterima dan diserap. Dalam proses belajar haruslah 

diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar denagn baik atau 

padanya mempunyai motif untuk berfikir dan memusatkan perhatian, merencanakan 

dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan/menunjang belajar. 

f) Kematangan dan Kesiapan 

Kesiapan atau readiness menurut Jamies Drever adalah : Preparedness to respond or 

react
6
. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi. Kesediaan 

itu timbul dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena 

kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan.  

g) Faktor emosional yang kurang stabil. Misalnya, mudah tersinggung, pemurung, 

pemarah, selalu bingung dalam menghadapi masalah, selalu sedih tanpa alasan yang 

jelas dan sebagainya.  

3. Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). 

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan 

untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena kekacauan substansi 

sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang lancar pada bagian-

bagian tertentu. 

Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu, hilang. Kelelahan baik 

secara jasmani maupun rohani dapat dihilangkan dengan cara-cara sebagai berikut : 

- Tidur 

- Istirahat 

- Mengusahakan variasi dalam belajar 

                                                           
5
 idem 

6
 idem 
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- Menggunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan peredaran darah, misalnya 

obat gosok 

- Olahraga secara teratur 

- Mengimbangi makan dengan makanan yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, 

misalnya yang memenuhi porsi empat sehat lima sempurna 

- Jika kelelahan sangat serius cepat-cepat menghubungi seorang ahli, misalnya 

dokter, psikiater, konselor dan lain-lain 

D. Problema Sosial 

Problema atau masalah sosial kesulitan belajar terjadi karena adanya faktor-faktor 

ekstern (luar). Faktor ekstern dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu : faktor 

keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

1. Faktor Keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan informal (luar sekolah) yang diakui 

keberadaannya dalam dunia pendidikan. Peranannya tidak kalah pentingnya dari lembaga 

formal dan non-formal. Bahkan sebelum anak didik memasuki suatu sekolah, dia sudah 

mendapatkan pendidikan dalam keluarga yang bersifat kodrati. Hubungan darah antara 

kedua orang tua dengan anak menjadikan keluarga sebagai lembaga pendidikan yang 

alami.  

Ada beberapa faktor dalam keluarga yang menjadi penyebab kesulitan belajar 

anak didik sebagai berikut. 

a) Cara Orang Tua Mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. 

Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka 

acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhtaikan sama sekali akan 

kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak 

mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan/melengkapi alat belajarnya, tidak 

memperhatikan apakah anaknya belajar atau tidak, tidak mau tau bagaimanakah 

kemajuan anak belajarnya, apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar 

dan lain-lain, dapat menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. Hasil 

yang didapatkan pun tidak memuaskan bahkan mungkin gagal dalam studinya. Hal ini 
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dapat terjadi pada anak dari keluarga yang kedua orang tuanya terlalu sibuk mengurus 

pekerjaan mereka atau kedua orang tua memang tidak mencintai anaknya. 

Mendidik anak dengan cara memanjakannya adalah cara mendidik yang tidak baik. 

Orang tua yang terlalu kasihan terhadap anaknya tak sampai hati untuk memaksa 

anaknya belajar, bahkan membiarkan saja jika anaknya tidak belajar dengan alasan 

segan, adalah tidak benar, karena jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut anak 

menjadi nakal, berbuat seenaknya saja, pastilah belajarnya menjadi kacau. 

Mendidik dengan cara memperlakukannya terlalu keras, memaksa dan mengejar-

ngejar anaknya untuk belajar, adalah cara mendidik yang juga salah. Dengan 

demikian anak tersebut benci terhadap belajar, bahkan jika ketakutan itu semakin 

serius, anak mengalami gangguan kejiwaan akibat dari tekanan-tekanan tersebut. 

Orang tua yang demikian biasanya menginginkan anaknya mencapai prestasi yang 

sangat baik, atau mereka mengetahui bahwa anaknya bodoh tetapi tidak tahu apa yang 

menyebabkan, sehingga anak dikejar-kejar untuk mengatasi/mengejar kekurangannya. 

Disinilah bimbingan dan penyuluhan  memegang peranan penting. Anak didik yang 

mengalami kesukaran-kesukaran di atas dapat ditolong dengan memberikan 

bimbingan belajar yang sebaik-baiknya. Tentu saja keterlibatan orang tua akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan bimbingan tersebut. 

b) Relasi Antar Anggota Keluarga 

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan 

anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga 

yang lain pun turut mempengaruhi belajar anak. 

Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang 

baik di dalam keluarga anak tersebut. Hubungan yang baik adalah hubungan yang 

penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan bila perlu 

hukuman-hukuman untuk mensukseskan belajar anak sendiri.  

c) Suasana Rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian yang sering 

terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah yang 

gaduh/ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak yang 

belajar. Suasana rumah yang tegang, ribut dan sering terjadi cekcok, pertengkaran 
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antar anggota keluarga atau dengan keluarga lain menyebabkan anak menjadi 

bosan di rumah, suka keluar rumah (ngeluyur), akibatnya belajarnya kacau. 

Agar anak dapat dengan belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana rumah 

yang tenang dan tenteram.  

d) Keadaan Ekonomi Keluarga 

Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal 

makan, pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-lain juga membutuhkan fasilitas 

belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku-

buku dan lainnya. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga 

mempunyai cukup uang. 

Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok akan kurang 

terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu sehingga belajar anak juga 

terganggu. 

Walaupun tidak dapat dipungkiri tentang adanya kemungkinan anak yang serba 

kekurangan dan selalu menderita akibat ekonomi keluarga yang lemah, justru 

keadaan yang begitu menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih giat dan 

akhirnya sukses besar. 

e) Pengertian Orang Tua 

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Bila anak sedang belajar 

jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Kadang-kadang anak mengalami 

lemah semangat, orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya, 

membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak di sekolah. 

f) Kasih Sayang Orang Tua 

Kedudukan anak dalam keluarga yang menyedihkan. Orang tua pilih kasih dalam 

mengayomi anak. Seolah-olah ada anak kandung dan anak tiri. Anak yang 

berprestasi disanjung dan anak yang tidak berprestasi dicemooh atau dimaki-maki. 

Sikap dan perilaku orang tua seperti ini membuat anak frustasi dan malas belajar. 

2. Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup diantaranya : 

a) Metode Mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. 

Guru biasa mengajar dengan metode ceramah saja. Siswa menjadi bosan, 

mengantuk, pasif dan hanya mencatat saja. Guru yang progresif berani mencoba 

metode-metode baru, yang dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar 
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mengajar dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Agar siswa dapat 

belajar dengan baik, maka metode mengajar harus diusahakan yang setepat, 

efisien dan efektif mungkin. 

b) Kurikulum  

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. 

Kegiatan itu sebagian besar adalah bahan ajar. Kurikulum yang kurang baik 

berpengaruh tidak baik terhadap belajar. Kurikulum yang tidak baik itu misalnya 

kurikulum yang terlalu padat, di atas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan 

bakat, minat dan perhatian siswa. 

c) Relasi Guru dengan Siswa 

Di dalam relasi guru dengan siswa yang baik, siswa akan menyukai gurunya, juga 

akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya sehingga siswa berusaha 

mempelajari sebaik-baiknya. Hal tersebut juga terjadi sebaliknya, jika siswa 

membenci gurunya. Ia segan mempelajari mata pelajaran yang diberikannya, 

akibatnya pelajarannya tidak maju. 

d) Relasi Siswa dengan Siswa 

Menciptakan relasi yang baik antarsiswa adalah perlu, agar dapat memberikan 

pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. 

e) Disiplin Sekolah 

Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan 

melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan dalam pekerjaan 

administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman dan lain-

lain.  

Seluruh staf sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin 

membuat siswa menjadi disiplin pula.  

f) Alat Pelajaran 

Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah perlu agar guru dapat 

mengajar dengan baik sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan baik serta 

dapat belajar dengan baik pula.  

g) Metode Belajar 

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Kadang-kadang siswa belajar 

tidak teratur, atau terus-menerus, karena besok akan tes. Dengan belajar demikian 

siswa akan kurang beristirahat, bahkan mungkin dapat jatuh sakit. Maka perlu 
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belajar secara teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik, memilih 

cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil belajar. 

h) Tugas Rumah 

Waktu belajar terutama adalah di sekolah, di samping untuk belajar waktu di 

rumah biarlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain.  

3. Faktor Masyarakat 

Jika keluarga adalah komunitas masyarakat terkecil, maka masyarakat  adalah 

komunitas masyarakat dalam kehidupan sosial yang tersebar. Berikut ini adalah 

beberapa pengaruh dari faktor masyarakat. 

a) Kegiatan Siswa Dalam Masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan 

pribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan masyarakat terlalu 

banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan lain-

lain, belajarnya akan terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur 

waktunya. 

b) Mass media 

Yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, radio, TV, surat kabar, 

majalah, buku-buku, komik-komik dan lain-lain. Semuanya itu ada dan beredar 

dalam masyarakat. 

Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga 

terhadap belajarnya dan sebaliknya. Maka perlulah kiranya siswa mendapatkan 

bimbingan dan kontrol yang cukup bijaksana dari pihak orang tua dan pendidik, 

baik di dalam kalangan keluarga, sekolah dan masyarakat.  

c) Teman Bergaul 

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya 

daripada yang kita duga. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah 

diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan 

pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus cukup 

bijaksana (jangan terlalu ketat tetapi juga jangan lengah).  

d) Bentuk Kehidupan Masyarakat 

Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka 

mencuri dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh jelek 

kepada siswa yang berada di dalamnya dan sebaliknya. Adalah perlu untuk 
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mengusahakan lingkungan yang baik agar dapat memberi pengaruh yang positif 

terhadap siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-baiknya.  

E. Cara mengenal Anak Didik yang Mengalami Kesulitan Belajar 

Beberapa gejala sebagai indikator adanya kesulitan belajar siswa dapat dilihat 

dari petunjuk-petunjuk berikut
7
. 

1. Menunjukkan prestasi belajar yang rendah, di bawah rata-rata nilai yang dicapai 

oleh kelompok anak didik di kelas.  

2. Siswa menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya seperti misalnya 

siswa menjadi pemurung, pemarah, selalu bingung, selalu sedih atau 

mengasingkan diri dari kawan-kawannya. 

3. Siswa yang tergolong memiliki IQ tinggi, yang secara potensial mereka 

seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi kenyataannya mereka 

mendapatkan prestasi yang rendah. 

Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu melakukan penyelidikan dengan cara : 

a. Observasi  

Observasi adalah suatu cara memperoleh data dengan langsung mengamati 

terhadap objek.  

b. Interview  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan melihat 

catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

orang yang diselidiki.  

d. Tes Diagnostik 

Hal ini dimaksudkan untuk mengatahui kesulitan belajar yang dialami anak 

didik berdasarkan hasil tes formatif sebelumnya.  

F. Usaha Mengatasi Kesulitan Belajar 

Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka 

mengatasi kesulitan belajar adalah : 

1. Pengumpulan Data 

Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar diperlukan banyak 

informasi. Teknik observasi, interview ataupun dokumentasi dapat dipakai untuk 

mengumpulkan data karena ketiganya saling melengkapi dalam rangka keakuratan 

                                                           
7
 Syaiful bahri jamarah djamarah, psikologi belajar,  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) 



Page | 13  
 

data. Usaha lain yang dapat dilakukan adalah ; kunjungan rumah, melaksanakan 

tes baik IQ maupun tes prestasi. 

2. Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul tidak akan ada artinya jika tidak diolah secara cermat. 

Karena data yang masih mentah dan belum dianalisis denagn seksama, faktor-

faktor penyebab kesulitan belajar siswa jelas tidak dapat diketahui. 

3. Diagnosis  

Diagnosis adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari pengolahan data. 

Diagnosis dapat berupa hal-hal berikut. 

a) Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar siswa yaitu berat dan 

ringannya tingkat kesulitan yang dirasakan siswa 

b) Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab 

kesulitan belajar siswa 

c) Keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab 

kesulitan belajar siswa 

4. Prognosis  

Keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis menjadi dasar pijakan dalam 

kegiatan prognosis. Dalam prognosis dilakukan kegiatan penyusunan program 

bantuan terhadap anak didik yang berkesulitan belajar yang dapat diajukan 

pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W+1H. 

5. Treatment 

Treatment adalah perlakuan. Perlakuan di sini dimaksudkan adalah pemberian 

bantuan kepada siswa dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. 

6. Evaluasi  

Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment yang telah 

diberikan berhasil dengan baik.  
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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa problema kesulitan belajar individual 

dan sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor 

yang ada dalam diri siswa itu sendiri (individual). Faktor intern dibagi menjadi tiga faktor, 

yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang ada di luar individu yakni meliputi semua situasi dan kondisi 

lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar anak didik, seperti lingkungan 

keluarga, lingkungan perkampungan/masyarakat dan lingkungan sekolah.   

Siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah siswa yang tidak dapat belajar 

dengan baik dikarenakan ada hambatan maupun gangguan dalam belajar, sehingga 

menampakkan gejala-gejala yang bisa diamati oleh orang lain, guru ataupun orang tua. 

Beberapa gejala sebagai indikator adanya kesulitan belajar siswa dapat dilihat dari 

petunjuk-petunjuk seperti tingkah laku/sikap siswa dan prestasi belajarnya.  

Siswa yang mengalami problema-problema yang dapat menyebabkan kesulitan 

belajarnya tidak dapat dibiarkan. Harus ada usaha untuk mengatasi kesulitan belajar 

tersebut. Dalam rangka usaha untuk mengatasi kesulitan belajar pun tidak bisa diabaikan 

dari kegiatan mencari faktor-faktor yang diduga sebagai penyebabnya. Karena itu, untuk 

mencari sumber-sumber penyebabnya mutlak dilakukan secara akurat, efisien dan efektif. 

Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka usaha mengatasi 

kesulitan belajar anak didik, dapat dilakukan melalui 6 tahap, yaitu pengumpulan data, 

pengolahan data, diagnosis, prognosis, treatment dan evaluasi. 
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