
A. Pengertian Belajar
Belajar merupakan suatu kegiatan memahami pelajaran. Pengertian

belajar ini dianggap masih bersifat sempit, karena belajar  tidak hanya  proses

menguasai mata pelajaran saja, tetapi juga penguasaan kebiasaan, pesepsi,

kesenangan, minat penyesuaian sosial, bermacam-macam ketrampilan, dan

cita-cita. Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan persepsi dan

perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku, misalnya terjadi perubahan

pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap. Tetapi

perlu diketahui bahwa tidak semua perubahan perilaku itu disebabkan oleh

hasil poses belajar. Umpamanya perubahan perilaku anak usia 1 tahun dari

tidak dapat berjalan menjadi pandai berjalan, hal ini adalah akibat proses

kematangan dan bukan hasil proses belajar. Karena secara alamiah anak

normal pada usia lebih kurang 1 tahun pada umumnya pandai berjalan tanpa

perlu diajari oleh lingkungannya dan sebaliknya pada usia belum matang

untuk berjalan diajari berjalan adalah merupakan tindakan yang sia-sia. Di

kalangan pakar psikologi terdapat keragaman dalam cara menjelaskan dan

mendefinisikan makna belajar. Namun, baik secara eksplisit maupun secara

implisit pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya. Dengan kata lain bahwa

definisi manapun tentang  konsep belajar itu selalu menunjukkan kepada

sesuatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik

atau pengalaman tertentu. Perubahan itu mungkin merupakan suatu

penemuan informasi atau penguasaan suatu ketrampilan yang telah ada.

Mungkin pula bersifat penambahan atau perkayaan dari informasi atau

pengetahuan atau ketrampilan yang telah ada. Bahkan, mungkin pula

merupakan reduksi atau menghilangkan sifat kepribadian tertentu atau perilaku

tertentu yang tidak dikehendaki (misalnya menghilangkan kebiasaan merokok

atau minum alkohol, ekspresi marah, takut, berkata kotor dan sebagainya)

BAB II
BELAJAR DAN ASPEK-ASPEK

PEMBELAJARAN
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Untuk memahami pengertian belajar dapat dikemukakan beberapa

pendapat pakar tentang belajar tersebut, antara lain :

1. Oemar Hamalik : Belajar adalah suatu pertumbuhan atau perubahan

pada diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkahlaku

yang baru berkat pengalaman dan latihan.

2. H. Carl Witherington : Belajar adalah perubahan dalam kepribadian

seseorang yang kelihatan dalam cara orang tersebut memberikan reaksi

terhadap hal yang baru berupa ketrampilan, sikap, kebiasaan,

kemampuan dan pengertian.

3. Gagne : belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah

perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian tersebut terdapat

tiga unsur pokok dalam belajar, yaitu (1) proses, (2) perubahan perilaku,

dan (3) pengalaman

4. Prayitno : Belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru.

Konsep ini mengandung dua hal pokok yaitu : a) usaha untuk menguasai,

dan b) sesuatu yang baru. Usaha menguasai merupakan suatu aktivitas

sedangkan sesuatu yang baru merupakan hasil yang diperoleh dari

aktivitas belajar itu.

5. Kimbel :  Belajar adalah perubahan tingkahlaku baik yang bersifat aktual

maupun potensial yang secara relatif  permanen sebagai hasil dari

berbagai pengalaman dan bukan disebabkan oleh perubahan yang bersifat

sementara pada fisik, seperti disebabkan kelelahan, keracunan maupun

kecanduan.

6. Masrum dan Martaniah : belajar merupakan proses perubahan, baik

lahir maupun batin dan perubahan tersebut bersifat positif (normatif) yaitu

perubahan yang menuju perbaikan.

7. Gestal : Belajar adalah suatu proses aktif. Yang dimaksud aktif di sini

adalah bukan hanya aktivitas yang nampak seperti gerakan badan, akan

tetapi juga aktivitas-aktivitas mental, seperti proses berpikir, mengingat

dan sebagainya.

8. Menurut Crow and Crow  :’belajar adalah diperolehnya kebiasaan-

kebiasaan , pengetahuan dan sikap baru”

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian

belajar adalah perubahan perilaku (change of behavior), baik perubahan dalam
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bentuk perilaku yang kasat mata maupun yang tidak tampak. Dengan proses

belajar orang akan memperoleh berbagai kecakapan, ketrampilan, nilai dan

sikap, motivasi, kebiasaan, minat, apresiasi. Perobahan perilaku tersebut

memiliki unsur-unsur seperti akan dijelaskan pada deskripsi selanjutnya.

B. Karakteristik Perilaku Belajar
Dari uraian di atas menunjukkan beberapa pendapat mengenai pengertian

dari belajar. Walaupun dari berbagai pendapat-pendapat tersebut terdapat

perbedaan-perbedaan titik pandang namun secara garis besar terdapat unsur

persamaan. Semua pendapat tersebut menunjukkan bahwa belajar adalah

proses perubahan. Perubahan-perubahan itu tidak hanya perubahan lahir tetapi

juga perubahan batin, tidak hanya perubahan tingkahlaku yang nampak tetapi

dapat juga perubahan-perubahan yang tidak dapat diamati. Perubahan –

perubahan itu bukan perubahan yang negatif, tetapi perubahan yang positif,

yaitu perubahan yang menuju ke arah kemajuan atau ke arah perbaikan. Harus

juga diketahui bahwa di dalam proses belajar jiwa seseorang itu tidak pasif

seperti benda mati tetapi bersifat aktif artinya melakukan suatu aktivitas. Dalam

belajar ada proses mental yang aktif seperti berpikir, perhatian, perasaan,

kemauan, tanggapan, fantasi. Pada awal proses belajar aktivitas itu belum tampak

jelas dan belum teratur sehingga masih ada kesalahan-kesalahan. Namun dengan

adanya usaha dan latihan-latihan secara terus menerus, adanya kondisi yang

kondusif, adanya dorongan-dorongan yang membantu, maka kesalahan-

kesalahan itu makin lama makin berkurang, prosesnya makin teratur, keraguan-

keraguan makin hilang dan timbul ketetapan.

Selanjutnya dari penjelasan mengenai definisi belajar yang telah

dikemukakan dapat diidentifikasi beberapa ciri atau unsur-unsur yang hampir

bersamaan yang mereka kemukakan.  Unsur-unsur penting yang merupakan

perilaku belajar, di antaranya :

1. Bahwa perubahan itu bersifat intensional, dalam arti pengalaman atau

praktik atau latihan tersebut dilakukan dengan sengaja dan disadari

bukan dilakukan secara kebetulan; dengan demikian perubahan-

perubahan yang terjadi karena kematangan atau keletihan atau karena

penyakit tidak dapat dikategorikan sebagai perubahan akibat hasil proses

belajar.

16



2. Bahwa perubahan itu bersifat positif, dalam arti sesuai seperti yang

diharapkan (normatif) atau kriteria keberhasilan (criteria of success) baik

dipandang dari segi peserta didik (tingkat abilitas dan bakat khususnya,

tugas perkembangan, dan sebagainya) maupun dari segi guru (tuntutan

masyarakat orang dewasa sesuai dengan tingkatan standar kulturalnya).

3. Bahwa perubahan itu bersifat efektif, dalam arti kata perubahan itu

membawa pengaruh dan makna tertentu bagi peserta didik (setidak-

tidaknya sampai batas waktu tertentu) relatif tetap dan setiap saat

diperlukan dapat diproduksi dan dipergunakan, seperti dalam pemecahan

masalah (problem solving), baik dalam ujian, ulangan, dan sebagainya

maupun dalam penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari dalam

rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya.

4. Perubahan tingkahlaku tersebut menyebabkan timbulnya kemampuan

atau ketrampilan baru. Seseorang yang sebelum belajar tidak dapat

melakukan sesuatu kegiatan, umpamanya kegiatan membuat karangan

ilmiah namun setelah melakukan proses pembelajaran dia sudah

mengerti dan dapat membuat suatu karangan ilmiah.

C. Prinsip-Prinsip Belajar
Prinsip merupakan paduan hasil kajian teoretik dan telaah lapangan

yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu kegiatan. Dalam

pelaksanaan proses pembelajaran ada beberapa prinsip-prinsip belajar yang

dikemukakan oleh beberapa pakar. Salah satu pakar yang menjelaskan tentang

prinsip belajar tersebut adalah William H. Burton. Adapun prinsip-prinsip belajar

yang dikemukakannya adalah sebagai berikut :

1. Belajar hanya berhasil kalau anak melihat tujuan dari pelajaran tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai berarti adalah kompetensi yang diharapkan

dimiliki peserta didik setelah melakukan pembelajaran. Umpamanya

setelah belajar berhitung/aritmatika tentang penjumlahan, diharapkan

peserta didik memiliki kemampuan dalam melakukan penjumlahan

terhadap beberapa benda atau objek. Jika tujuan belajar tersebut

diketahui dan dipahami anak maka mereka terdorong untuk memiliki

kemampuan penjumlahan tersebut.

2. Tujuan belajar tersebut hendaknya timbul dan bertalian dengan kehidupan

anak. Ini artinya kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh anak harus
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sesuai dengan tingkat kemampuan berpikirnya dan anakpun merasa

bahwa kompetensi tersebut sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

Implikasinya materi pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik

anak sehingga anak dapat menyerap materi yang diberikan dalam

pembelajaran

3. Kalau tujuan itu berharga bagi anak ia akan secara tekun menghadapi

rintangan, kesulitan dan situasi yang tidak menyenangkan dalam belajar.

Hal ini dapat dijelaskan dengan suatu contoh dalam suatu pelajaran

seperti pelajaran Bahasa Inggeris. Dalam era globalisasi memiliki

kemampuan berbahasa Inggeris merupakan hal yang mutlak, karena

berbagai kegiatan, produk dan lain-lain  memakai istilah bahasa Inggeris,

seperti kita temui kata-kata open, close, expire dan lain-lain. Jika anak

memahami bahwa penguasaan Bahasa Inggeris itu penting bagi dirinya

maka anak akan terdorong untuk berusaha memiliki kompetensi bahasa

tersebut.

4. Kegiatan belajar serta hasilnya berpusat dan berhubungan dengan suatu

tujuan. Apapun materi pelajaran yang akan diberikan hendaknya

kegiatannya berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Umpamanya

tujuan yang ingin dicapai adalah agar peserta didik memiliki kompetensi

dalam penjumlahan, maka tentu kegiatan belajar tersebut disesuaikan

dengan pencapaian kompetensi tersebut, seperti menjumlahkan angka-

angka, benda atau materi lainnya. Jadi pencapaian tujuan dengan proses

kegiatan harus sinkron, tidak berlawanan satu sama lainnya.

5. Proses belajar adalah berbuat, bereaksi, ikut terlibat dan mengalami.

Proses kegiatan pembelajaran adalah proses aktif tidak pasif baik ditinjau

dari aspek fisik seperti melihat, mendengar, menulis dan sebagainya

maupun psikis seperti perhatian, ingatan, berpikir, perasaan, kemauan

dan sebagainya. Semua aspek-aspek tersebut saling berinteraksi untuk

melakukan suatu kegiatan pembelajaran sehingga materi pembelajaran

tersebut akan mudah dipahami.

6. Peserta didik bereaksi sebagai suatu keseluruhan, serempak baik secara

jasmani maupun rohani. Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh berikut

: jika anak ingin mengetahui bagaimana proses membuat tempe, maka

fisiknya baik mata, telinga bahkan anggota tubuhnya ikut melakukan

kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di samping itu tidak
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kalah penting semua aspek rohani seperti konsentrasi, penghayatan,

tanggapan, perasaan dan lain-lain juga ikut terlibat dalam proses kegiatan

pembelajaran tersebut.

7. Peserta didik hanya akan bereaksi terhadap lingkungan yang

mengandung arti atau bermakna baginya. Walaupun kehidupan peserta

didik berada pada berbagai lingkungan namun tidak seluruh lingkungan

tersebut menjadi pusat perhatiannya. Mereka akan memilah dan memilih

mana di antara lingkungan tersebut yang mengandung makna bagi

kehidupannya. Lingkungan yang tidak berarti bagi peserta didik akan

diabaikannya dan sebaliknya. Implementasi dari rumusan itu tentu guru

harus memberikan materi pelajaran yang benar-benar berarti atau

bermakna bagi peserta didik agar peserta didik benar-benar memberikan

respon yang positif.

8. Dalam proses belajar anak akan membutuhkan bimbingan/bantuan dari

pihak lain agar mereka dapat belajar secara efektif dan efisien. Tidak

seluruh anak dapat berhasil belajar secara mandiri namun sebagian

besar dari mereka membutuhkan bimbingan atau bantuan. Bimbingan

atau bantuan tersebut dapat berupa pengarahan bagaimana melakukan

kegiatan, memberikan koreksi dan evaluasi, menumbuhkan semangat

belajar, menjelaskan literatur yang digunakan, memberikan contoh-

contoh, menceritakan pengalaman pribadi yang menunjang kesuksesan

belajar, dan lain- lain. Dengan adanya bimbingan atau bantuan tersebut,

kegiatan belajar anak akan lebih terarah sehingga tercapai hasil belajar

yang maksimal, efisien dan efektif.

9. Hasil belajar yang sejati (sebenarnya) berupa pola dari suatu tingkahlaku

yang berpola (behavior pattern). Hasil belajar yang akan dicapai

sebetulnya adalah berbentuk perilaku yang berpola. Artinya setelah anak

belajar mereka dapat melakukan suatu kegiatan, yang kegiatan tersebut

mencakup ranah kognitif, afektif maupun ranah psikomotor. Di samping

itu pola tingkahlaku itu  mencakup aspek jasmani maupun rohani.

10. Peserta didik itu juga mengejar tujuan-tujuan yang lain di samping tujuan

yang utama, baik yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan

dengan tujuan utama. Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh berikut :

seorang anak yang pada awalnya tidak mengerti bahasa Inggeris setelah

melakukan proses pembelajaran akhirnya dia paham dan dapat
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mengaplikasikan bahasa Inggeris tersebut dalam percakapan sehari-

hari. Selain kemampuan yang dimiliki tersebut dia juga merasa lebih

bahagia, lebih percaya diri dan juga mampu memberikan les Bahasa

Inggeris pada anak yang lain sehingga dia dapat menambah finansialnya.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Namun

untuk mencapai tujuan belajar tersebut ada beberapa hal atau faktor yang

dapat mempengaruhinya baik ditinjau dari segi pelaksanaan proses belajar

itu sendiri maupun dari segi pencapaian target hasil belajar yang ingin dicapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar tersebut ditinjau

secara garis besar ada dua faktor, yakni faktor internal yaitu faktor-faktor

yang berasal dari peserta didik sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor-faktor

yang mempengaruhi yang berada di luar diri si peserta didik. Baik faktor

internal maupun faktor eksternal akan memberikan konstribusi terhadap

prestasi belajar peserta didik, hal ini akan dapat kita amati adanya tiga

klasifikasi keberhasilan prestasi belajar peserta didik yakni prestasi rendah,

sedang dan tinggi. Untuk lebih memahami tentang kedua faktor tersebut dapat

dianalisis dari penjelasan berikut ini :

1. Faktor internal, meliputi :

a. Intelegensi. Intelegensi secara umum dapat dikatakan sebagai

suatu taraf  kemampuan yang dibawa sejak lahir atau diwariskan

oleh kedua orang tuanya, kemudian untuk pengembangan

intelegensi itu dibutuhkan intervensi dari lingkungan. Oleh sebab

itu setiap peserta didik dengan usia yang sama akan memiliki

kemampuan berpikir yang berbeda-beda atau bervariasi. Tingkat

kecerdasan atau IQ dapat diketahui melalui tes intelegensi, di mana

klasifikasi IQ tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :
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Beberapa ciri yang berhubungan dengan tingkatan intelegensi dan

pengaruhnya terhadap proses belajar adalah :

a) Idiot IQ : 0-29. Idiot merupakan kelompok individu terbelakang yang

paling rendah. Anak idiot biasanya tidak dapat berbicara atau hanya

dapat mengucapkan beberapa kata saja. Selain itu tidak dapat mengurus

dirinya sendiri, seperti : mandi, berpakaian, makan dan sebagainya, dia

harus diurus oleh orang lain. Anak idiot sering kali umurnya tidak panjang,

sebab selain intelegensinya rendah, ternyata ketahanan tubuhnya juga

kurang.

b) Imbecile IQ : 30-34. Kelompok imbecile setingkat lebih tinggi dari anak

idiot. Ia dapat belajar berbahasa, dapat mengurus dirinya sendiri dengan

pengawasan yang lebih teliti. Dapat diberikan latihan-latihan ringan, tetapi

dalam kehidupannya selalu bergantung pada orang lain, tidak dapat

hidup mandiri. Anak imbecile tidak bisa dididik di sekolah biasa, dia

memerlukan pendidikan sekolah khusus atau pendidikan untuk anak

yang berkebutuhan khusus.

c) Moron atau Debil (mentally handicapped/mentally retarded) IQ : 50-69.

Kelompok ini pada tingkat tertentu dapat belajar membaca, menulis

dan berhitung sederhana, dapat diberikan pekerjaan rutin tertentu yang

tidak memerlukan perencanaan dan pemecahan masalah yang rumit.

Kelompok ini dapat dididik pada sekolah khusus.

d) Kelompok bodoh (dull/borderline) IQ : 70-79. Kelompok ini secara

bersusah payah dengan segala hambatan dapat melaksanakan sekolah

lanjutan pertama tetapi sukar sekali untuk menyelesaikan kelas-kelas

terakhir di SLTP.

IQ USIA KECERDASAN

140 ke atas
130-139
120-129
110-119
90-109
80-89
70-79
50-69

30-40
0-29

Genius
Sangat cerdas (very superor/gifted)
Cerdas (superior)
Normal tinggi (above average)
Normal sedang (normal rata-rata)
Normal rendah (below average)
Bodoh (dull/borderline)
Moron/Debil (mentally
handicapped/mentally retarded
Imbecile
Idiot
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e) Kelompok normal rendah (below average), IQ : 80-89. Kelompok ini

termasuk kelompok normal, rata-rata atau sedang tetapi pada tingkat

terbawah, mereka agak lambat dalam belajarnya. Mereka dapat

menyelesaikan SLTP tetapi agak sulit untuk dapat menyelesaikan tugas-

tugas pada jenjang SLTA.

f) Kelompok normal sedang, IQ : 90-109. Kelompok ini merupakan kelompok

yang normal atau rata-rata. Mereka merupakan kelompok yang terbesar

persentasenya dalam populasi penduduk.

g) Kelompok normal tinggi (above average), IQ : 110-119. Kelompok ini

merupakan kelompok individu yang normal tetapi berada pada tingkat

yang tinggi.

h) Kelompok cerdas (superior), IQ : 120-129. Kelompok ini sangat berhasil

dalam pekerjaan sekolah/akademik. Mereka terdapat dalam kelas biasa

yang sering kali menjadi pemimpin di kelasnya.

i) Kelompok sangat cerdas (very superior/gifted), IQ : 130-139. Anak ini

lebih cakap dalam membaca, mempunyai pengetahuan tentang bilangan

yang sangat baik, memiliki perbendaharaan kata yang sangat luas dan

cepat memahami pengertian yang abstrak. Pada umumnya factor

kesehatan, kekuatan dan ketangkasan lebih menonjol dari pada anak

yang normal.

j) Kelompok genius, IQ : 140 ke atas. Kelompok ini kemampuannya sangat

luar biasa. Mereka pada umumnya memiliki kemampuan untuk

memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang baru, walaupun

mereka tidak bersekolah. Kelompok ini berada dalam semua ras dan

bangsa, dalam semua tingkat ekonomi, baik laki-laki maupun perempuan.

Contoh orang genius ini antara lain Edison dan Einsten

Anak genius memiliki kemampuan mental tinggi yang luar biasa. Mereka

dapat berpikir, menganalisis, mensistesis bahkan mengevaluasi secara lebih

cepat. Jika kepada mereka diberikan suatu problema dengan cekatan mereka

dapat mencari solusinya dengan cepat dan benar. Dalam proses pembelajaran,

anak genius sangat mudah memahami materi pembelajaran yang diberikan

guru, dengan demikian mereka pada umumnya memiliki prestasi yang lebih

unggul dibandingkan yang lain. Sebaliknya anak yang memiliki IQ di bawah

normal, mereka memiliki kemampuan mental yang lebih rendah di bawah

anak normal apalagi jika dibandingkan dengan anak yang genius. Kemampuan
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berpikir mereka yang begitu rendah membuat mereka mengalami kesulitan

untuk memahami materi pembelajaran, sehingga tidak jarang mereka memiliki

prestasi belajar yang rendah dibandingkan dengan teman yang memiliki IQ

yang berada di atas mereka. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap

golongan anak memiliki kemampuan intelegensi yang berbeda-beda, pada

hal kemampuan intelegensi tersebut sangat berpengaruh terhadap belajar

anak. Anak yang memiliki kemampuan intelegensi terbatas, kurang mampu

menguasai konsep-konsep yang abstrak dengan kecepatan sama seperti

teman-teman yang lain yang memiliki kemampuan intelegensi yang tinggi,

sehingga anak ini mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran.

b. Hambatan persepsi. Hambatan persepsi adalah merupakan kesalahan

dalam memberikan balikan terhadap stimulus yang diterimanya.

Hambatan ini terjadi karena kesalahan proses kerja otak dalam

memaknai perangsang-perangsang yang masuk. Hal ini bisa terjadi

umpamanya seseorang menerima stimulus A , stimulus tersebut

diteruskan ke otak, namun setelah diproses oleh otak , otak memaknai

A itu sebagai B. Kesalahan seperti ini bisa terjadi dalam proses

pembelajaran yang diterima peserta didik dari guru, peserta didik

mempersepsi stimulus dari guru namun stimulus tersebut diartikan

berbeda dengan apa yang diberikan guru. Tentu hal ini akan berpengaruh

terhadap kebenaran dari pembelajaran tersebut dengan arti kata jawaban

peserta didik tidak sama dengan jawaban yang dikendaki guru atau

jawaban peserta didik tersebut salah

c. Minat. Minat ialah kecendrungan tingkah laku umum seseorang untuk

tertarik kepada sekelompok hal tertentu (Guilford). Definisi lain

menyebutkan bahwa minat adalah kecendrungan orang untuk tertarik

dalam suatu pengalaman. Kecendrungan itu tetap bertahan sekalipun

seseorang sibuk mengerjakan yang lain. Kegiatan yang diikuti seseorang

karena kegiatan itu menarik baginya, merupakan perwujudan minatnya.

Orang yang berminat pada sesuatu, memberikan perhatian kepadanya,

mencarinya, mengarahkan dirinya kepadanya, atau berusaha mencapai

atau memperoleh sesuatu yang bernilai baginya. Seorang peserta didik

yang berminat terhadap bahan pembelajaran (bidang studi) dia akan
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berusaha untuk memahami materi pembelajaran tersebut. Segala usaha

akan dikerahkannya dan segala rintangan akan dilaluinya asalkan

tujuannya tercapai, namun sebaliknya jika peserta didik tidak berminat

terhadap bahan pembelajaran tersebut, tentu usaha maksimal untuk

mencapai hasil tidak akan dilakukannya. Boleh jadi dia berusaha hanya

sekedar untuk melepas tanggungjawabnya sebagai peserta didik.

Umpamanya peserta didik membuat pekerjaan sekolah asal jadi saja,

walaupun hasil tugas tersebut belum seperti yang dianjurkan gurunya.

Oleh sebab itu begitu berpengaruhnya minat dalam kegiatan

pembelajaran maka sudah menjadi tanggungjawab pendidik untuk

meningkatkan minat peserta didik khususnya dalam kegiatan

pembelajaran.

d. Bakat. Bakat adalah kemampuan (abilty) yang dibawa dari lahir yang

masih perlu dikembangkan dan dilatih. Karena sifatnya yang masih bersifat

potensial atau masih laten (terpendam) maka perlu intervensi untuk melatih

dan mengembangkan potensi tersebut. Namun untuk

mengembangkannya, sedikit memerlukan pengaruh dari lingkungan

dibandingkan dengan anak yang kurang berbakat apalagi jika

dibandingkan dengan anak yang tidak berbakat. Anak yang memiliki

bakat dalam bidang studi tertentu, umpamanya dalam bidang matematika,

dengan sedikit penjelasan dari guru atau membaca penjelasan dari buku,

dia telah dapat memahami materi tersebut. Sehingga jika diberikan tugas-

tugas yang berkenaan dengan matematika tersebut, dapat

diselesaikannya dengan tepat dan benar.

e. Kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis ini dapat dibedakan menjadi dua

macam, yaitu : (1) tonus jasmani pada umumnya, dan (2) keadaan fungsi-

fungsi fisiologis tertentu. Keadaan tonus jasmani pada umumnya ini dapat

dikatakan sebagai hal-hal yang melatarbelakangi aktivitas belajar.

Keadaan jasmani yang sehat akan lain pengaruhnya dengan keadaan

jasmani yangkurang sehat ; keadaan jasmani yang fit lain pengaruhnya

dari pada keadaan jasmani yang lelah. Sehubungan dengan hal ini ada

dua hal yang perlu dijelaskan. Pertama nutrisi harus cukup karena

kekurangan nutrisi akan mengakibatkan kurangnya tonus jasmani, yang

pengaruhnya dapat berupa kelesuan, lekas mengantuk, lekas lelah, lekas
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bosan yang mengakibatkan kurang konsentrasi dalam belajar. Kedua,

beberapa penyakit kronis seperti pilek, influenza, sakit gigi, batuk,

demam, sakit perut, asma dan lainya dalam kenyataannya penyakit-

penyakit ini sangat mengganggu aktivitas belajar. Begitu juga keadaan

fungsi-fungsi jasmani tertentu terutama sekali pancaindera sangat besar

pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Mata dan telinga adalah dua

pancaindera yang paling besar memegang peranan, karena melalui dua

organ tersebut materi pembelajaran dilewati. Oleh sebab itu adalah

menjadi kewajiban bagi setiap pendidik untuk menjaga, agar pancaindera

peserta didik dapat berfungsi dengan baik dengan melakukan penjagaan

yang bersifat preventif, maupun yang bersifat kuratif, seperti adanya

pemeriksaan dokter secara periodik, penyedian alat dan media

pembelajaran yang memenuhi standar kesehatan mata dan telinga.

2. Faktor eksternal.

Yang dimaksud dengan faktor eksternal yang mempengaruhi belajar

adalah suatu kondisi yang berada di luar diri peserta didik yang dapat

mempengaruhi, baik proses maupun hasil belajar mereka. Adapun faktor-

faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran tersebut antara lain adalah

sebagai berikut :

a. Keadaan fisik/gedung. Sebagai wadah pendidikan yang setiap hari

peserta didik datangi tentu saja mempunyai dampak yang besar bagi

peserta didik. Kenyamanan dan ketenangan peserta didik dalam belajar

akan ditentukan sampai sejauh mana kondisi dan sistem sosial di

sekolah dalam menyediakan lingkungan yang kondusif dan kreatif.

Umpamanya, bagaimana keadaan jendela atau fentilasi sekolah sangat

berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikis peserta didik. Jendela

dan fentilasi yang tidak baik sehingga pertukaran udara di dalam kelas

tidak lancar akan membuat peserta didik kepanasan, tidak nyaman dan

mengantuk akhirnya suasana ini akan bermuara terhadap proses dan

hasil belajar peserta didik. Selanjutnya suasana gedung yang kurang

menyenangkan disebabkan bising karena dekat jalan raya, dekat rumah

penduduk, dekat pasar, bengkel, pabrik, dekat kantin dan lain-lain ,

sehingga peserta didik sukar konsentrasi dalam belajar.
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b. Kurikulum. Program pembelajaran di sekolah mendasarkan diri pada

suatu kurikulum. Kurikulum yang diberlakukan di sekolah adalah

kurikulum nasional yang disahkan oleh pemerintah, atau suatu kurikulum

yang disahkan oleh suatu yayasan pendidikan. Kurikulum tersebut berisi

tujuan pendidikan, kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Berdasarkan

kurikulum tersebut guru menyusun desain instruksional untuk

membelajarkan peserta didik. Hal ini berarti bahwa program pembelajaran

di sekolah sesuai dengan sistem  pendidikan nasional. Kurikulum dapat

berubah, perubahan itu terjadi karenatuntutan perubahan dalam

masyarakat yang terkait dengan pembangunan masyarakat. Perubahan

kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994, kurikulum berbasis kompetensi ,

kurikulum 2013 dan seterusnya, membuat perubahan pula dalam konsep

isi materi pembelajaran dan tentu akan berubah pula dalam strategi

pembelajaran. Perubahan kurikulum menimbulkan masalah. Masalah-

masalah itu adalah: (1) tujuan yang akan dicapai mungkin berubah. Bila

tujuan berubah, berarti pokok bahasan, kegiatan pembelajaran dan

evaluasi akan berubah. Sekurang-kurangnya kegiatan pembelajaran perlu

diubah, (2) isi pendidikan berubah; akibatnya buku pelajaran, buku

bacaan, dan sumber yang lain akan berubah. Hal ini akan menimbulkan

perubahan anggaran pendidikan di semua tingkat, (3) kegiatan

pembelajaran berubah, akibatnya guru harus mempelajari strategi,

metode, teknik dan pendekatan mengajar yang baru. Bila pendekatan

pembelajaran berubah, maka kebiasaan belajar siswa juga akan

mengalami perubahan, (4) evaluasi berubah; akibatnya guru akan

mempelajari metode dan teknik evaluasi belajar yang baru. Bila evaluasi

berubah, maka peserta didik akan mempelajari cara-cara belajar yang

sesuai dengan ukuran lulusan yang baru (Dimyati dan Mudjiono).

Selanjutnya guru yang sudah terbiasa dengan situasi atau strategi

menurut kurikulum tertentu kemudian dianjurkan untuk berubah, guru

tersebut perlu belajar menyesuaikan diri. Tentu saja belajar

menyesuaikan diri tidak terjadi secara cepat dia perlu waktu. Begitu

juga peserta didik, mereka juga belajar menyesuaikan diri dengan model

dan teknik pembelajaran kurikulum baru. Belajar menyesuaikan diri

tersebut tentu saja akan menimbulkan permasalahan dan akhirnya

berdampak terhadap proses dan hasil belajar.

26



c. Prasarana dan sarana. Prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah,

ruang belajar, lapangan olah raga, ruang ibadah, ruang kesenian dan

peralatan olah raga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku

bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media

pembelajaran yang lain. Lengkapnya prasarana dan sarana pembelajaran

akan menunjang kondisi pembelajaran yang baik, namun tidak itu saja

bagaimana kondisi prasarana dan sarana tersebut , apakah kondusif

sangat besar pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Sarana dan

prasarana, termasuk di sini fasilitas sekolah seperti, perpustakaan

termasuk pelayanannya, alat laboratorium, meja kursi, alat/media

pembelajaran, halaman sekolah yang tidak kondusif, seperti sempit,

becek, tidak ada pohon pelindung dan penuh rumput dan lain sebagainya

akan mengganggu proses pembelajaran sehingga berdampak terhadap

hasil belajar.

d. Guru. Pribadi guru yang kurang baik, guru yang tidak berkualitas

(profesional) baik dalam mengajar maupun dalam memberikan penilaian,

guru yang menuntut standar penilaian di atas kemampuan anak,

hubungan guru dengan peserta didik yang kurang harmonis yang bermula

pada sifat dan sikap guru yang tidak disenangi oleh peserta didik.

Hubungan yang tidak harmonis ini akan menggagu psikis peserta didik,

peserta didik belajar menjadi tidak tenang, takut, gementar sehingga

salah tingkah bila berhadapan dengan guru dan akhirnya berdampak

dalam proses dan hasil belajar.

e. Hubungan antar peserta didik. Bagaimana kondisi hubungan antar

peserta didik juga akan berpengaruh terhadap aktivitas belajarnya. Kondisi

hubungan yang tidak baik tersebut seperti, ada kelompok (geng)

berdasarkan status sosial, ada perasaan iri dan cemburu yang bersifat

negatif , suka menghasut dan adu domba antar kawan, tidak mau bekerja

sama dan tolong menolong dan lain-lain

f. Disiplin. Tidak ada aturan (disiplin) sehingga peserta didik bahkan guru,

dapat berbuat sekehendak hatinya akan membuat aktivitas pembelajaran

akan menjadi morat marit. Begitu juga sebaliknya, disiplin yang terlalu

kaku yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor di luar dugaan juga

akan membuat kelancaran proses pembelajaran terganggu.
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g. Hubungan antar keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan informal

yang dapat memberikan konstribusi terhadap proses pembelajaran.

Bagaimana hubungan antar keluarga antara peserta didik dengan orang

tuanya atau dengan saudaranya akan berpengaruh terhadap proses dan

hasil pembelajarannya. Bagaimana hubungan itu dapat dicermati,

apakah orang tua dan keluarga tidak memperhatikan pendidikan anak,

apakah keluarga tidak memberikan suasana yang menyejukkan dan

menyenangkan, apakah sistem kekerabatan menjadi renggang antar

anggota keluarga dan lain-lain, maka ketika itulah suasana keluarga

tidak menciptakan dan menyediakan suatu kondisi dengan lingkungan

yang kreatif bagi belajar anak sehingga anak akan terganggu proses

pembelajarannya.

h. Ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang terlalu lemah sehingga tidak

dapat memenuhi kebutuhan sekolah akhirnya berdampak terhadap

belajar anak. Atau sebaliknya ekonomi yang terlalu tinggi yang membuat

anak berlebih-lebihan, dapat saja memenuhi apa yang diinginkannya

juga berakibat tidak baik. Karena banyaknya uang yang dimiliki, mereka

dapat saja melakukan apa saja yang dinginkannya, apalagi kalau

kegiatan tersebut tidak menunjang kegiatan belajarnya, seperti sering

nonton, shopping, rekreasi, pesta hura-hura dan lain-lain.

i. Perhatian dan paham orang tua terhadap kegiatan pelajaran. Perhatian

orang tua yang tidak memadai akan membuat anak merasa kecewa

dan mungkin frustasi. Anak merasa seolah-olah tidak memiliki orang

tua sebagai tempat menggantungkan harapan, sebagai tempat bertanya

bila ada pelajaran yang tidak dimengerti, sebagai tempat curhat bila

memiliki masalah. Begitu juga orang tua yang memiliki paham yang

tidak mendukung keberhasilan sekolah, seperti paham orang tua bahwa

anak tidak perlu sekolah tinggi-tinggi terutama sekali terhadap anak

perempuan dengan alasan nanti ada suami tempat bergantung atau

setinggi-tinggi sekolah nanti akan ke dapur juga, ini juga akan

mempengaruhi pembelajaran anak.

j. Aspirasi keluarga terhadap pendidikan. Bagaimana aspirasi seseorang

itu sangat dipengaruhi oleh paham mereka terhadap pendidikan. Orang

tua yang memiliki paham bahwa sekolah itu tidak begitu penting atau

sekolah tidak perlu tinggi akan berpengaruh terhadap pola berpikirnya
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terhadap pendidikan anaknya. Jika anak sudah pandai membaca, menulis

dan berhitung (calistung) dianggap sudah memadai maka tentu pendidikan

lanjutan tidak diperlukan lagi. Orang tua yang memiliki paham seperti

ini tentu tidak akan mendorong anaknya untuk berprestasi dan memiliki

cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan

terhormat di bidang pekerjaan.

k. Pergaulan antar teman sebaya. Sebagai makhluk sosial anak

membutuhkan teman untuk bergaul, bermain, melakukan kegiatan

seperti olah raga, kesenian, camping, dan aktivitas yang lain, bahkan

teman juga dijadikan untuk berbagi suka dan duka (curhat). Peran teman

sangat besar sekali dalam kehidupan bergaul, oleh sebab itu betapa

pentingnya berteman akan membuat anak sering berinteraksi dengan

temannya. Akibat sering berinteraksi akan membuat perilaku-perilaku

tersebut saling memberi pengaruh dan menerima pengaruh sehingga

terjadi warna-warni perilaku. Memberi warna dengan perilaku yang positif

mungkin tidak menjadi persoalan tetapi jika ditulari oleh perilaku yang

negatif  ini baru menjadi permasalahan dan akhirnya berpengaruh

terhadap sikap dan kebiasaan anak dalam belajar. Banyak ditemukan

pada awalnya anak memiliki prilaku yang baik namun setelah bergaul

dengan teman yang tidak baik akhirnya anak menjadi tidak baik. Jika

ditelusuri prilaku-prilaku yang tidak baik itu seperti suka merokok,

kecanduan narkoba, minuman keras, suka judi, free sex, kelompok

gangster, suka ngebut dan ugal-ugalan di jalanan, suka memeras orang

lain (premanisme), gang motor dan lain sebagainya. Oleh sebab itu

kepada anak perlu diberikan nasehat jika ingin berhasil dalam belajar

perlu dihindari pergaulan yang tidak baik.

l. Media masa. Yang tidak kalah  penting faktor yang mempengaruhi

pembelajaran adalah media, baik media tulis, cetak maupun media

eletronik. Banyak perilaku-perilaku negatif  seperti masturbasi atau

melakukan hubungan ilegal yang dimiliki anak berawal dari membaca

bahan bacaan, majalah atau koran yang berbau seks. Media eletronik

seperti televisi yang seharusnya berfungsi sebagai media pendidikan,

sebagai media informasi, dan sebagai media hiburan, ternyata sangat

mengecewakan. Demi kepentingan bisnis sampai tega menelantarkan

aspek moral, etika, susila dan agama. Penampilan artis-artis yang
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mengobral bentuk tubuh agar terlihat lebih erotik sehingga menimbulkan

syahwat. Selain itu di era sekarang warnet merajalela di mana-mana

sampai menjarah ke pelosok desa. Anak bisa mengakses situs-situs

porno dengan mudah sampai larut malam dan tidak dipersulit oleh pelaku

bisnis untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Belum lagi

kepemilikan computer dan laptop bahkan hp, masing-masing pribadi

tidak menutup kemungkinan anak mengakses gambar porno secara

bebas dan tidak terkendali. Siapa yang dapat menjamin bahwa di waktu

yang lain anak tidak akan melakukan perilaku seksual terhadap lawan

jenisnya atau sejenisnya. Yang jelas dengan melakukan kegiatan-

kegiatan yang disebutkan di atas, di sekolah anak akan malas belajar

karena mengantuk, atau tidak konsentrasi dalam belajar karena

mengkhayal apa yang sudah ditontonnya.

m. Nilai atau norma masyarakat. Nilai atau norma masyarakat adalah aturan-

aturan atau sesuatu hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh

masyarakat setempat. Aturan-aturan ataupun kebebasan-kebebasan

dapat mendorong anak untuk melakukan kegiatan yang disenanginya,

seperti bergaul dengan bebas di lingkungan tempat tinggal, masyarakat

yang tidak peduli dengan norma-norma yang penting dapat

menguntungkan pribadi dengan mendirikan warung-warung pojok yang

remang-remang, atau anak dibantu oleh guru di saat ujian seperti berita

yang kita baca dan dengar sehingga membuat anak tidak perlu mati-

matian belajar. Hal-hal yang dikemukakan di sini sangat mempengaruhi

pembelajaran anak.

Menurut Koestoer dkk faktor yang mempengaruhi belajar tersebut

diklasifikasikan menjadi empat  yakni :

1. Kondisi fisiologis yang permanen.

Kondisi fisiologis yang permanen maksudnya adalah bahwa kondisi

fisiologis tersebut sulit untuk diperbaiki, dirobah, direkayasa maupun

diintervensi dan lebih bersifat menetap. Contoh intelegensi yang terbatas,

hambatan penglihatan atau pendengaran, masalah persepsi yang berbeda

dan sebagainya
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a) Intelegensi yang terbatas

Setiap anak sejak dilahirkan telah memiliki taraf kecerdasan yang

berbeda-beda meskipun mereka memiliki usia yang sama. Memberikan stimu-

lus untuk perkembangan kecerdasan otak, bagaimanapun usaha tersebut

namun perubahan tersebut tidak akan melebihi tingkat interval IQ mereka.

Jadi anak yang di bawah normal yang memiliki IQ 80-89 tidak akan meningkat

menjadi anak normal yang memiliki IQ 90-100. Jadi tingkat kepintaran anak

yang di bawah normal bagaimanapun diberikan stimulus untuk berkembang

dia tidak akan berkembang menjadi anak yang normal.

b) Hambatan penglihatan atau pendengaran

Organ mata dan telinga merupakan alat indera yang paling penting dalam

proses pembelajaran, dan memang kedua alat indera tersebut paling aktif

digunakan dibandingkan alat indera yang lain. Bila kedua indera tersebut

mengalami kondisi yang tidak baik sehingga mengganggu pembelajaran tentu

berdampak ke prestasi belajar peserta didik. Perbaikan terhadap kondisi kedua

organ tersebut, apalagi kalau memang parah, cuma dapat membantu. Seperti

memberikan kaca mata, atau alat pendengaran untuk telinga.

c) Hambatan persepsi

Persepsi merupakan suatu proses menanggapi segala stimulus yang

diterima oleh alat indera. Terjadinya proses persepsi dapat dijelaskan sebagai

berikut: objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau

reseptor. Stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan oleh syaraf

sensoris ke otak. Kemudian terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu

dapat menyadari apa yang diterima dengan reseptor itu, sebagai suatu akibat

dari suatu stimulus yang diterima tersebut. Namun individu yang mengalami

hambatan persepsi akan memaknai stimulus yang diterima oleh alat indera

berbeda dengan stimulus yang sebenarnya. Jika peserta didik mengalami

hambatan persepsi boleh jadi apa yang diberikan oleh guru dapat dimaknainya

berbeda dengan apa yang dimaksud oleh guru tersebut sehingga terjadi

kesalahan pengertian, kesalahan tanggapan atau kesalahan persepsi.
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2. Kondisi fisiologis yang temporer.

Maksud dari kondisi fisiologis temporer dapat diartikan bahwa kondisi

fisiologis tersebut hanya bersifat sementara. Bila diperbaiki, dirobah atau

diintervensi maka keadaan semula dapat berubah.

a) Masalah makanan

Untuk melakukan suatu aktivitas manusia memerlukan energi, dan

pikiran. Energi dan pikiran tersebut akan diperoleh melalui makanan. Agar

kebutuhan energi dan pikiran  itu lebih sempurna pola makan harus memenuhi

standar kesehatan, yang lebih dikenal dengan pola empat sehat lima sempurna

dan enam halal. Pola makan siswa yang belum memenuhi persyaratan gizi

akan berdampak terhadap perilakunya dalam belajar. Peserta didik akan

menjadi lebih  cepat letih, tidak dapat konsentrasi, mudah menguap dan

mengantuk, lemas dan sebagainya. Bila hal ini terjadi tentu akan mengganggu

proses pembelajaran, dan jika proses pembelajaran sudah terganggu maka

akan berdampak terhadap hasil belajarnya.

b) Kecanduan

Merokok, ganja, alkohol dan sejenisnya dapat menimbulkan ketagihan

bila sering mengkonsumsinya. Contoh peserta didik yang sudah ketagihan

merokok, bila dia tidak merokok dalam jangka waktu tertentu akan

menimbulkan keinginan untuk merokok kembali. Mulut terasa asam,

konsentrasi  buyar, mata menjadi mengantuk, dan lain-lain.  Bila suasana ini

terjadi dalam proses pembelajaran jangan harapkan siswa akan memahami

apa yang diterangkan guru. Oleh sebab itu kebiasaan-kebiasaan yang jelek

ini perlu dirobah atas kesadaran siswa sendiri di samping pengarahan dari

pendidik.

c) Keletihan.

Kegiatan jasmani maupun rohani yang sangat berlebihan seperti terlalu

aktif berolahraga, bekerja dan berekreasi akan dapat menimbulkan keletihan.

Hal ini akan mengganggu kesegaran dan konsentrasi peserta didik dalam

belajar. Oleh sebab itu dianjurkan jangan terlalu letih dalam melakukan suatu

aktivitas dan lakukan istirahat secukupnya bila sudah melakukan kegiatan

yang berlebihan.
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3. Kondisi lingkungan sosial yang permanen.

Kondisi lingkungan sosial yang permanen maksudnya adalah suatu

kondisi lingkungan yang sulit atau memerlukan waktu yang lama untuk dirobah,

seperti : harapan orang tua yang tinggi, konflik keluarga.

a) Harapan orang yang tinggi.

Harapan orang tua terhadap sesuatu objek dipengaruhi oleh pengalaman

hidup atau latar belakang kehidupannya, sehingga membentuk pola berpikir.

Contoh : orang tua yang sudah merasakan bagaimana sakitnya hidup susah,

berkeinginan untuk tidak mewariskan kehidupan tersebut kepada anaknya.

Mereka berusaha agar anak lebih berhasil dari dirinya dan menanamkan serta

menggantungkan harapan-harapan tersebut pada anaknya. Cara berpikir or-

ang yang seperti sulit untuk dirobah karena telah mendarahdaging pada dirinya.

Namun harapan yang tinggi tersebut kalau sesuai dengan kemampuan anak

mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kalau kondisi anak baik dari segi

fisik maupun mentalnya tidak siap untuk menerima dan menggapai harapan

tersebut anak akan menjadi bimbang dan ragu serta mengalami tekanan

batin. Tentu akibatnya akan berpengaruh terhadap prilaku anak dan berdampak

terhadap proses dan hasil pembelajaran.

b) Konflik keluarga

Belajar membutuhkan suasana yang damai antar anggota keluarga agar

pikiran menjadi tenang dan interaksi serta komunikasi menjadi lancar. Namun

sebaliknya jika sering terjadi pertengkaran antar anggota keluarga, baik antar

orang tua, orang tua dengan anak, atau antara anak dengan saudaranya, hal

ini akan mengakibatkan kegoncangan dalam rumah tangga dan sekaligus

akan mengganggu perkembangan jiwa anak. Konflik yang terjadi antar keluarga

membuat suasana rumah tidak aman dan kehidupan keluarga tidak harmonis.

Terutama sekali pada anak yang mengalami situasi yang tidak kondusif tersebut

membuat mereka tidak betah di rumah. Bersenang-bersenang dengan teman

adalah pelariannya. Kapan mereka belajar ?. Kalaulah mereka masih belajar

sedikit banyaknya akan mengganggu konsentrasi belajar dan akhirnya

bermuara pada prestasi belajarnya.
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4. Kondisi lingkungan sosial yang temporer.

Kondisi lingkungan sosial yang temporer maksudnya adalah suatu

kondisi yang tidak menetap dan masih bisa diintervensi untuk merobahnya.

Koindisi-kondisi tersebut seperti contoh berikut :

a) Bagian-bagian urutan belajar.

Pada materi pembelajaran yang bersifat linier seperti aritmatika atau

matematika ada urutan-urutan materi tertentu yang harus dikuasai terlebih

dahulu untuk dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Contoh : anak harus

menguasai penjumlahan sebelum pengurangan, kemudian dilanjutkan dengan

perkalian baru pembagian. Penguasaan materi Statistic I harus dikuasai terlebih

dahulu sebelum mempelajari materi Statistic II. Mata kuliah Konseling Indi-

vidual merupakan prasayarat untuk Konseling Mikro atau Praktek Konseling.

Ketidak pahaman pada materi awal akan mempengaruhi penguasaan materi

selanjutnya, karena ada konsep-konsep awal yang saling berkaitan dengan

konsep-konsep berikutnya. Oleh sebab itu penguasaan materi awal perlu

secara tuntas, tidak setengah-setengan dalam pemahaman. Lain halnya untuk

materi pembelajaran yang bersifat kumulatif seperti geografi atau sejarah,

persyaratan “entry behavior” atau bahan apersepsi mungkin tidak seberat

pada materi pembelajaran yang bersifat linier. Oleh sebab itu setiap pokok

bahasan yang dijelaskan oleh guru sangat perlu dipahami secara lebih

mendalam oleh peserta didik agar materi berikutnya lebih mudah untuk

dipahami, terutama sekali pada materi pembelajaran yang bersifat linier.

b) Persaingan interest (persaingan minat dalam diri sendiri).

Seperti sering kita lihat bahwa seorang peserta didik kerap kali

dihadapkan kepada beberapa tugas baik dalam bidang studi, maupun di luar

bidang studi, seperti:

- Tugas –tugas kelompok membuat laporan dan sebagainya

- Tugas-tugas individual seperti pekerjaan rumah dan sebagainya

- Tugas-tugas organisasi, Pramuka, kesenian, wirid pengajian dan

sebagainya.

Di antara tugas-tugas tersebut sebenarnya ada yang menarik dan ada

pula yang kurang menarik, namun kedua-duanya harus dilaksanakan. Dalam
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diri terjadi persaingan minat, tugas mana yang akan dilakukannya. Pada

umumnya peserta didik yang kurang berminat pada pelajaran  akan lebih

tertarik dengan tugas-tugasdi luar bidang studi. Persaingan minat ini dapat

menimbulkan kelemahan atau kesulitan dalam belajar apalagi kalau  tugas-

tugas tersebut  kurang menarik minatnya.
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