
A. Pengertian Kesulitan Belajar
Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses pembelajaran yang

ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil

belajar yang diinginkan. Adanya hambatan-hambatan dalam belajar akibatnya

menimbulkan kesulitan sehingga peserta didik lamban dalam melaksanakan

pembelajaran. Hambatan-hambatan ini ada yang bersifat neurologis,psikologis,

sosiologis ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses pembelajaran.

Hambatan yang bersifat neorologis adalah akibat tidak berfungsinya otak,

hambatan psikologis adalah akibat terganggunya psikologis atau kejiwaan

sedangkan gangguan sosiologis adalah akibat terganggunya hubungan

interaksi dengan lingkungan dan hambatan fisiologis adalah akibat adanya

gangguan fisik sehingga menimbulkan kesulitan belajar peserta didik. Dengan

adanya hambatan-hambatan dan selama peserta didik tidak dapat

mengatasinya kemungkinan masalah tersebut akan menimbulkan

permasalahan baik oleh peserta didik sendiri maupun orang lain. Istilah

diagnosis digunakan adalah untuk mencari dan menetapkan “jenis penyakit”.

Ada dua fokus dalam memahami kesulitan belajar sehingga untuk

memahami kesulitan belajar perlu meninjau dari kedua fokus tersebut. Fokus

pertama membahas kesulitan belajar ditinjau dari aspek yang berhubungan

dengan perkembangan (developmental learning disability) dan kedua ditinjau

dari aspek akademik (academic learning disability). Dengan demikian untuk

memberikan pengertian tentang kesulitan belajar akan ditinjau dari kedua

sisi tersebut.

Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup

gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi,

dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Kesulitan belajar

akademik merujuk pada adanya kegagalan-kegagalan pencapaian prestasi

akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan-kegalan

tersebut mencakup penguasaan ketrampilan dalam membaca, menulis dan /
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atau matematika (Mulyono Abdurrahman,1999). Kedua kesulitan tersebut di

atas akhirnya akan berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik, dan

mereka yang mengalami kesulitan belajar akan memperoleh prestasi belajar

jauh di bawah potensi yang dimilikinya. Kesulitan belajar akademik mudah

dideteksi yaitu dengan melihat prestasi akademiknya, tetapi kesulitan belajar

yang bersifat perkembangan sukar diketahui karena tidak ada pengukuran

yang sistematik. Hanya saja dapat dilihat dari sejauh mana peserta didik

sudah menguasai ketrampilan prasyarat ( prerequisite skills), yaitu suatu

ketrampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu agar dapat menguasai bentuk

ketrampilan berikutnya.

B. Dasar Pertimbangan dalam Mengidentifikasi Kesulitan
Belajar
Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan

eksternal. Penyebab utama kesulitan belajar  (learning disabilities) adalah

faktor internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neorologis, sedangkan

penyebab utama problema belajar (learning problems) adalah faktor eksternal,

yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan

kegiatan pembelajaran yang tidak membangkitkan motivasi belajar siswa,

dan pemberian ulangan, penguatan (reinforcement) yang tidak tepat (Mulyono

Abdurrahman, 1999).

Berbagai faktor yang dapat menyebabkan disfungsi neorologis yang

akhirnya dapat menyebabkan kesulitan belajar antara lain adalah : faktor

genetik, luka pada otak karena trauma fisik atau karena kekurangan oksigen,

bio kimia yang hilang (misalnya bio kimia yang diperlukan untuk memfungsikan

saraf pusat), bio kimia yang dapat merusak otak (misalnya zat pewarna pada

makanan), pencemaran lingkungan (misalnya pencemaran timah hitam), gizi

yang tidak memadai, dan pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial yang

merugikan perkembangan anak (deprivasi lingkungan). Dari berbagai penyebab

tersebut dapat menimbulkan gangguan mulai dari taraf ringan hingga tarafnya

berat.

Mencarikan solusi agar treatmennya tepat atau pemecahan masalah

kesulitan belajar yang akurat sangat tergantung kepada kemampuan dan

wewenang dari guru, guru BK/konselor maupun pihak lain yang terkait. Untuk

itu perlu ditinjau permasalahan belajar, apakah permasalahan tersebut
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merupakan tugas guru, konselor atau pihak lain yang terkait. Dasar

pertimbangan dalam mengidentifikasikan masalah kesulitan belajar dapat

ditinjau dari dalam diri peserta didik  dan ditinjau dari lingkungan diri peserta

didik, (Anwar Kasim : 1994)

1. Ditinjau dari dalam diri peserta didik :

a. Apakah kesulitan belajar tersebut akibat tidak berfungsinga otak ?

b. Apakah gangguan belajar berada pada tingkat persepsi awal, tingkat

imagerial, tingkat simbolisasi atau tingkat konseptual ?

c. Apakah kesulitan belajar bersifat verbal atau non verbal ?

d. Apakah ada gangguan pada fungsi auditory (pendengaran), visual

(penglihatan), psikomotorik atau gangguan modalitas inderawi

tersebut?

e. Pada bidang studi apa mengalami kesulitan belajar?

f. Apakah kesulitan berada pada tingkat hampir mencapai tingkat

ketuntasan, kurang atau jauh di bawah rata-rata kelas?

g. Apakah ada gangguan somatogen (penurunan prestasi karena

gangguan fisik/penyakit kronis)?

h. Apakah ada keterlambatan perkembangan kepribadian (kematangan

sekolah yang terlambat, kurang tanggungjawab/ketergantungan

pada orang tua) atau infantilism (kekanak-kanakan)?

i. Apakah ada gangguan psikomotorik?

j. Apakah ada gangguan karakteropathi (kemalasan menganggap

segala sesuatu mudah, suka menunda-nunda pekerjaan

(prokrastinasi), senang bermain-main, pasif, apatis, pelamun, suka

membolos, acuh tak acuh dan lain-lain?

k. Apakah ada kelainan dalam temperamen (mudah atau sukar

terangsang)?

2. Ditinjau dari lingkungan diri peserta didik :

a. Apakah karena pengaruh masyarakat, seperti masuk sekolah tidak

teratur (tidak disiplin), sering pindah sekolah?

b. Apakah karena keterlambatan pedagogis dan moril seperti kurang

pendidikan dan bimbingan orang tua, tidak ada norma/susila/

peraturan?
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c. Apakah karena kesehatan alasan mendidik neorotis seperti pendidik

yang terlalu menuntut banyak, terlalu melindungi, memanjakan atau

orang tua yang kurang konsisten?

d. Apakah karena faktor instrumental (kurang sarana/prasarana belajar

yang memadai baik di sekolah maupun di rumah dan lain-lain?

Agar diperoleh pemecahan masalah belajar secara efisien dan efektif

perlu penelaahan masalah secara menyeluruh. Untuk itu dilakukan kegiatan

penelaahan sebagai berikut :

a) Dari segi kependidikan :

- Hasil belajar yang diperoleh dan perbandingan dengan rata-rata

teman sekelas/seusianya

- Kaitan hasil belajar saat ini dengan yang pernah dicapai pada saat

yang lalu dan juga hubungan kemampuan antara satu bidang studi

tertentu dengan bidang studi lain

- Komposisi kegiatan-kegiatan kurikuler yang mencakup mata

pelajaran inti (susunannya yang tepat), kegiatan ko-kurikuler dan

ekstrakurikuler, apakah seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan

kemampuan peserta didik dan tidak terlalu memberatkan

- Apakah guru telah melakukan tugasnya secara professional,

memahami peserta didik pada hakikatnya berbeda baik secara

individual maupun kelompok, menggunakan metodologi mengajar

yang bervariasi dan juga penggunaan multi media sehingga dapat

mengembangkan minat dan motivasi belajar peserta didik.

- Apakah ruang belajar dapat memudahkan peserta didik berekspresi

secara memadai, dapat cepat diatur/diubah sesuai dengan

karakteristik metode  atau teknik mengajar, apakah terdapat ventilasi

yang cukup memadai, apakah letak sekolah berada di lokasi

perdagangan, industri, pusat rekreasi atau di daerah pemukiman

yang padat. Yang jelas, lingkungan fisik/sekolah akan mempengaruhi

perilaku peserta didik.

- Apakah peserta didik  tersebut semuanya laki-laki atau sebaliknya,

sehingga menimbulkan “perilaku territorial,” mereka cendrung ingin

mengelompok dan memperlihatkan identitasnya. Unsur inipun sering

menimbulkan perkelahian antar siswa.
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- Apakah sarana dan fasilitas belajar cukup?. Unsur ini berkenaan

dengan kemantapan proses belajar dan mutu belajar serta kepuasan

belajar.

- Apakah sarana yang lain  seperti air, tempat ibadah, kantin,  toilet

dan lain-lain bersih dan kondusif?

b) Dari segi psikologis :

Hal ini mencakup bagaimana tingkat kecerdasan (secara umum),

bagaimana kemampuan aktual (yang terealisasi), bakat khusus yang dimiliki,

minat yang ada dan yang berkembang, bagaimana perhatian  dan konsentrasi

dalam belajar (pada satu bidang studi atau keseluruhan), bagaimana motivasi

belajar, bagaimana kondisi perasaan/emosi atau dengan kata lain bagaimana

ia memahami diri (konsep diri) dan kepercayaan diri dalam proses

pembelajaran.

c) Dari segi fisik/kesehatan

Hal ini mencakup bagaimana kondisi penginderaannya (modalitas

inderawi) apakah berfungsi secara partial atau terintegarasi tanpa ada

hambatan, koordinasi modalitas inderawi tersebut akan berpengaruh dalam

pemprosesan informasi karena kondisi tersebut berkaitan erat dengan

berfungsinya sistem otak manusia dan keberadaan modalitas inderawi

tersebut akan berpengaruh pula pada persepsi, imageri, simbolisasi dan belajar

konsep. Secara keseluruhan akan mempengaruhi kemampuan verbal dan

non verbal dalam proses belajar. Bagaimana makanan/gizi karena peserta

didik dalam proses pembelajaran memerlukan energi yang cukup. Bagaimana

dengan kesehatan peserta didik apakah lahirnya normal, apakah ada gangguan

dalam proses kelahiran seperti premature atau menggunakan “alat”

(tangoverlossing), apakah peserta didik mempunyai penyakit kronis. Penyakit

kronis tertentu dapat mempengaruhi daya tahan peserta didik dalam proses

belajar, bahkan mungkin mempunyai dampak terhadap penampilan pribadi.

d) Dari segi sosial

Hal ini mencakup bagaimana karakteristik orang tua peserta didik seperti

pengalaman pribadi, falsafah hidup, pekerjaan, status sosial-ekonomi, tingkat

pendidikan dan penerapan pola asuh/sikap mereka terhadap anak. Sikap
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orang tua yang salah terhadap kebutuhan anak misalnya over ambisious

(over analyzed, over intellectual, perfectual), over anxiety, over protective dan

permissive. Apakah ayah termasuk orang yang suka bekerja keras, ulet,

bergaya santai, konsisten, jujur, loyal, dan lain-lain yang pada hakikatnya

akan mempengaruhi perilaku anak dalam menyesuaikan diri secara sosial

dan juga dalam proses pembelajaran. Apakah keluarga memiliki anak banyak,

anak sedikit, mempunyai anak tunggal, anak tiri atau anak yang diadopsi.

Hubungan orang tua anak dipengaruhi juga oleh kebiasaan-kebiasaan dalam

budaya setempat (budaya industri atau budaya agraris) yang akan berpengaruh

terhadap persepsi mengenai waktu, ketepatan kerja, kecepatan kerja, pola

berpikir, hubungan sosial, kedisiplinan dalam bekerja dan hal ini juga

berpengaruh terhadap pengetahuan dan teknologi  pada perilaku anak.

Seluruh multi telaah tersebut di atas akan menuntut kemampuan

pendidik untuk dapat menyelesaikan masalah kesulitan belajar siswa secara

profesional dan dalam keterpaduan yang terintegral sehingga hasilnya tidak

mengecewakan peserta didik dan pihak lain.

Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar

terdiri atas dua macam, yakni :

1. Faktor intern peserta didik, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang

muncul dari dalam diri peserta didik sendiri.

2. Faktor ekstern peserta didik, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang

dating dari luar diri peserta didik.

Kedua faktor ini meliputi aneka ragam hal dan keadaan yang antara lain

dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Faktor intern peserta didik

Faktor intern peserta didik meliputi gangguan atau kekurangmampuan

psiko-fisik peserta didik, yakni :

1) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya

kemampuan intelektual

2) Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti memiliki emosi

atau sikap yang labil atau kedua-duanya

3) Yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti memiliki

kekurangan pada alat pendengaran dan penglihatan
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b) Faktor ekstern peserta didik

Faktor ekstern ini meliputi semua situasi dan kondisi yang berda di luar

diri peserta didik yang disebut juga dengan istilah lingkungan peserta didik.

Faktor lingkungan ini meliputi :

1) Lingkungan keluarga, contohnya : keluarga yang broken home, ekonomi

keluarga yang tidak menunjang.

2) Lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya : wilayah tempat

tinggal yang kumuh atau sebaliknya kehidupan lingkungan masyarakat

yang banyak aktivitas hura-hura, teman gaul yang nakal.

3) Lingkungan sekolah, contohnya : kondisi dan lokasi sekolah yang buruk

seperti dekat pasar, kondisi guru dan fasiltas sekolah yang tidak

menunjang.

Selain faktor-faktor di atas ada lagi faktor lain yang menyebabkan

kesulitan belajar. Faktor ini merupakan sindrom psikologis berupa learning

disability (ketidakmampuan belajar). Sindrom yang berarti satuan gejala yang

muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis (menurut Reber yang

dikutip Muhibbin Syah : 2003) yang menimbulkan kesulitan belajar itu terdiri

atas :

1) Disleksia (dyslexia), yakni ketidakmampuan belajar membaca.

2) Disgrafia (dysgraphia), yakni ketidakmampuan belajar menulis.

3) Dyskalkulia (dyscalculia), yakni ketidakmampuan belajar matematika.

Ketiga kemampuan tersebut (calistung) merupakan hal esensial perlu

dimilika oleh peserta dididk karena dalam proses pembelajaran ketiga

kemampuan tersebut sering digunakan. Peserta didik yang memiliki syn-

drome-syndrom tersebut di atas bukan berarti mereka memiliki kemampuan

intelegensi yang rendah, mereka normal bahkan ada yang memiliki kecerdasan

di atas rata-rata. Penyebab  gejala tersebut dialami karena ada gangguan

ringan pada otak (minimal brain dysfunction).

C. Diagnosis Kesulitan Belajar
Kata diagnosis berasal dari kata “to diagnose” yang artinya menetapkan

sifat-sifat penyakit dengan memeriksa gejala-gejalanya. Kegiatan ini biasanya

dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan pemeriksaan terhadap

pasiennya untuk menemukan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut.
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Istilah diagnosis tersebut sekarang telah dipopulerkan juga di kalangan

pendidik terutama sekali dalam membicarakan masalah proses belajar dan

pembelajaran. Tentu saja dalam hal ini pendidik tidak akan memeriksa gejala-

gejala penyakit peserta didik, tetapi dengan diagnosis di sini berarti menyelidiki

atau menemukan penyebab timbulnya kesulitan belajar, menetapkan jenis

dan letak kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar dimaksudkan untuk

mengetahui tingkat kesulitan belajar peserta didik. Kesulitan belajar dapat

dibedakan menjadi kesulitan ringan , sedang dan berat. Sehubungan dengan

pendapat ini  Sofan Amri dan Lif Khoiru Ahmadi (2010) menjelaskan ketiga

tingkat kesulitan belajar tersebut seperti berikut :

1. Kesulitan belajar ringan biasanya dijumpai pada peserta didik yang

kurang perhatian di saat mengikuti proses pembelajaran.

2. Kesulitan belajar sedang dijumpai pada peserta didik yang mengalami

gangguan belajar yang berasal dari luar diri peserta didik, misalnya faktor

keluarga, lingkungan tempat tinggal, pergaulan, dan sebagainya.

3. Kesulitan belajar berat dijumpai pada peserta didik yang mengalami

ketunaan pada diri mereka, misalnya tuna rungu, tuna netra, tuna daksa,

tuna wicara dan sebagainya.

Menemukan penyebab timbulnya kesulitan belajar adalah merupakan

hal yang sangat penting. Hal ini diibaratkan seperti seorang dokter menemukan

penyebab sakit kepala, apakah sakit kepala disebabkan oleh tekanan darah

yang tidak stabil, disebabkan cuaca yang tidak bersahabat, disebabkann

terlalu kecapaian bekerja dan berpikir, disebabkan terganggunya proses kerja

organ tubuh yang lain atau disebabkan hal lain. Pemberian resep obat tentu

disesuaikan dengan penyebab penyakit tersebut di samping

mempertimbangkan kondisi pasien agar obat yang diberikan betul-betul efektif.

Begitu juga proses kerja pendidik (guru, guru BK/konselor), mereka akan

dihadapkan kepada permasalahan bagaimana menemukan penyebab

kesulitan belajar, hal ini didasari pada asumsi bahwa tidak dapat diambil

suatu keputusan yang bijaksana untuk membantu siswa yang mengalami

kesulitan belajar, apabila pendidik belum memiliki gambaran yang jelas tentang

penyebab kesulitan tersebut. Umpamanya : jika siswa mengalami kesulitan

belajar disebabkan kerusakan pendengaran atau penglihatan, maka pendidik

tidak akan dapat memberikan bantuan kepadanya, meskipun dengan

mencoba memperbaiki kesulitan tersebut dengan jalan memberikan jam
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tambahan belajar(remedial). Di samping itu ada beberapa kesulitan yang

ditemui pendidik dalam menemukan kesulitan belajar secara tepat, kesulitan

tersebut antara lain :

1. Sedikit sekali memiliki gambaran atau pemahaman tentang penyebab

yang memungkinkan pola kesulitan belajar tertentu

2. Tidak memiliki cara yang efektif dalam menentukan manakah yang

sebenarnya di antara beberapa kemungkinan penyebab atau sekurang-

kurangnya penyebab yang paling dominan atau paling berpengaruh.

Dengan demikian, secara positif dapat dikemukakan bahwa pendiagnosis

yang bijaksana dan efisien adalah :

1. Mengetahui berbagai kemungkinan yang beralasan (reasonable) tentang

faktor-faktor yang mungkin merupakan penyebab kesulitan belajar.

2. Mengetahui cara menemukan secara efisien manakah faktpr-faktor yang

sebenarnya atau yang paling penting atau dominan di antara

kemungkinan-kemungkinan penyebab tersebut.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa melaksanakan di-

agnosis kesulitan belajar tersebut begitu sulit. Penyebab tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Penyebab kesulitan belajar  yang berbeda menimbulkan pola gejala

perilaku yang sama.

Sering kali kita amati gejala-gejala perilaku  yang mengalami kesulitan

belajar yang tampak pada seorang peserta didik disebabkan oleh faktor-faktor

berbeda dengan peserta didik yang lain. Contoh : dua orang peserta didik

yang memiliki perilaku yang sama, seperti sering menggangu teman, tidak

mengerjakan tugas, sering membolos. Namun jika diteliti ternyata penyebab

tingkah laku mereka tersebut berbeda-beda. Peserta didik pertama bila

diperiksa secara seksama penyebabnya adalah kurang perhatian dari orang

tua. Boleh jadi dikarenakan kesibukan orang tua, anak kurang terperhatikan,

kurang mendapat kasih sayang dan lain-lain. Sebagai gantinya dia mencari

perhatian dari pihak lain. Untuk mendapatkan perhatian tersebut dia melakukan

kompensasi, namun sayang konpensasi yang dilakukan bersifat  negatif.

Sebaliknya untuk peserta didik yang kedua ternyata penyebabnya adalah

dia kurang diterima dalam pergaulan di kelas, merasa di sisihkan, kurang
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berinteraksi dengan teman sehingga jika menemukan kesulitan dalam

mengerjakan tugas dia tidak bisa bertanya dengan temannya.

2. Pola-pola gejala-gejala yang berbeda ditimbulkan oleh penyebab yang

sama.

Penyebab yang sama dapat menimbulkan gejala perilaku yang berbeda.

Hal ini kebalikan dari situasi nomor satu di atas. Contoh : dua orang peserta

didik yang sama-sama memiliki latar belakang ekonomi yang kurang tetapi

memperlihatkan perilaku yang berbeda. Untuk peserta didik  pertama, malas

belajar karena tidak memiliki fasilitas belajar yang lengkap namun untuk

peserta didik yang kedua malah sebaliknya, dia lebih berinisiatif untuk

meminjam fasilitas, seperti buku ke perpustakaan atau meminjam dari

temannya.

3. Penyebab-penyebab tersebut  saling ada ketergantungan atau berkaitan

satu sama lainnya.

Ada penyebab masalah kesulitan belajar tidak disebabkan oleh satu

faktor saja, mungkin dua, tiga, atau lebih dan faktor-faktor tersebut saling

berkaitan. Contoh : peserta didik mengalami kesulitan belajar akibat dari

kurangnya fasilitas belajar, fasilitas kurang disebabkan ekonomi orang tua

kurang memadai, kurang ekonomi akibat dari budaya etos kerja yang tidak

maksimal. Malas bekerja dan budaya menerima apa adanya berarti pola

pikirnya tidak memiliki inisiatif dan aspiratif. Orang tua yang tidak memiliki

aspirasi untuk maju akan berpengaruh juga terhadap motivasi belajar anaknya.

Demikianlah saling keterkaitan antar variabel tersebut sehingga sulit untuk

menentukan dari mana harus mulai untuk membenahi permasalahan kesulitan

belajar peserta didik tersebut.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Penyebab kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik itu beraneka

ragam

2. Penyebab kesulitan belajar itu sangat kompleks sehingga sukar dipahami

3. Usaha untuk mencari solusi kesulitan belajar itu tidak sama untuk semua

peserta didik.
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D. Gejala-gejala Kesulitan Belajar
Untuk menentukan apakah peserta didik memiliki kesulitan belajar dapat

dilihat dari hasil belajar maupun dari perilakunya. Pendapat Burton

sebagaimana yang dikemukakan Abim Syamsuddin Makmum (2000))

mengidentifikasikan seorang peserta didik dapat diduga mengalami kesulitan

belajar kalau yang bersangkutan menunjukkan kegagalan tertentu dalam

mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Kegagalan belajar didefinisikan  oleh

Burton sebagai berikut :

1. Peserta didik dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu yang

bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat

penguasaan minimal/KKM (level of mastery) dalam pelajaran tertentu,

seperti yang telah ditetapkan oleh orang dewasa atau guru (criterium

referenced). Dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia angka atau

nilai batas lulus ialah angka 6 atau 60 atau C (60% dari tingkat ukuran

yang diharapkan atau ideal). Kasus peserta didik semacam ini dapat

digolongkan ke dalam lower group

2. Peserta didik dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat

mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya dicapai

(berdasarkan ukuran tingkat kemampuannya : intelegensi, bakat). Ia

diprediksi akan dapat mengerjakannya atau mencapai suatu prestasi,

namun ternyata tidak sesuai dengan kemampuannya. Kasus peserta

didik seperti ini dapat digolongkan ke dalam under achievers.

3. Peserta didik dikatakan gagal jika yang bersangkutan tidak dapat

mewujudkan tugas-tugas perkembangan, termasuk penyesuaian sosial

sesuai dengan pola organismiknya (his organismic pattern) pada fase

perkembangan tertentu, seperti yang berlaku  bagi kelompok sosial  dan

usia yang bersangkutan (norm-referenced). Kasus peserta didik yang

bersangkutan dapat dikategorikan ke dalam slow learners.

4. Peserta didik dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak berhasil

mencapai tingkat penguasaan (level of mastery) yang diperlukan sebagai

prasyarat (prerequisite) bagi kelanjutan (continuity) pada tingkat pelajaran

berikutnya. Kasus peserta didik ini dapat digolongkan ke dalam slow

learners atau belum matang (immature) sehingga mungkin harus menjadi

pengulang (repearters) pelajaran.
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5. Selanjutnya dapat ditambahkan dari pengertian di atas, seorang peserta

dapat dikatakan gagal kalau yang bersangkutan prestasinya berada di

bawah nilai rata-rata kelas. Namun patokan rata-rata kelas dapat berubah-

berubah tergantung bagaimana penyebaran nilai yang diperoleh oleh

seluruh peserta didik. Dengan arti kata, jika banyak dari mereka  yang

memperoleh nilai tinggi maka standar nilai rata-rata kelas akan tinggi.

Namun sebaliknya jika banyak peserta didik yang memperoleh nilai

rendah maka nilai rata-rata akan berubah menjadi rendah. Jadi rata-rata

kelas patokan nilainya bersifat fleksibel.

6. Selain itu dapat juga ditambahkan bahwa peserta didik dapat dikatakan

mengalami kesulitan belajar jika mereka lambat menyelesaikan tugas-

tugas pembelajaran seperti pekerjaan rumah (PR), pekerjaan sekolah

(PS), atau melakukan tugas-tugas yang lain. Lambat yang dimaksud di

sini adalah perbandingan waktu yang dilakukan antara peserta didik

sekelas. Ada peserta didik yang dapat menyelesaikan tugas dalam waktu

15 menit namun pada peserta didik yang gagal sudah diberikan waktu

yang lebih lama namun tugas tersebut tidak dapat diselesaikan dengan

baik.

Dari keterangan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa peserta

didik diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan tidak

berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu (berdasarkan ukuran

kriteria keberhasilan seperti yang dinyatakan dalam tujuan instruksional khusus

(TIK)/ tujuan pembelajaran atau ukuran tingkat kapasitas atau kemampuan

dalam program pembelajaransesuai dengan waktu yang ditentukan (time al-

lowed) dan atau tingkat perkembangannya,

E. Ciri-ciri Umum Anak Lamban Belajar
Ciri-ciri umum peserta didik yang lamban dalam belajar dapat diketahui

melalui pengamatan fisik, perkembangan mental, sosial, ekonomi, kepribadian

dan proses-proses belajar yang dilakukannya baik di sekolah maupun di luar

sekolah.

a. Fisik

Pengamatan terhadap fisik anak meliputi bagaimana intensitas

pendengaran, penglihatannya, pembicaraan, gerakan otot dan lain-lain  dapat
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memberikan informasi kepada kita bahwa anak mengalami kesulitan belajar.

Pendengaran dan penglihatan adalah dua fungsi alat  indera yang banyak

berperan dalam belajar. Bila salah satunya atau kedua-duanya tidak berfungsi

secara normal maka akibatnya anak akan mengalami kesulitan untuk

memahami informasi yang diterimanya. Kerusakan fungsi pendengaran dan

penglihatan bisa jadi diakibatkan oleh penyakit, kekurangan vitamin dan

makanan bergizi dan atau disebabkan oleh kecelakaan. Bila permasalahan

sudah bersifat permanen maka satu-satunya usaha adalah memberi alat bantu

pendengaran dan penglihatan kepada anak.

b. Perkembangan mental

Kemampuan mental adalah kemampuan individu dalam berpikir dan

berbuat. Perkembangan mental dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan  fisik,

pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan anak atau perlakuan

dan cara mendidik yang diterima anak sewaktu kecil. Anak yang mengalami

luka sewaktu proses kelahiran, karena terjepit oleh dinding rahim ibu, sehingga

anak kekurangan oksigen hal ini akan berakibat fatal pada otaknya. Begitu

juga anak yang sering mengalami kejadian-kejadian yang traumatik dalam

kehidupannya akan membuat dia menjadi anak yang penakut, pemalu,

merasa was-was, selalu curiga, kasar, tidak bersahabat. Perilaku-perilaku

seperti ini akan berpengaruh pada mental anak dan akan mengganggu dalam

proses pembelajaran.

c. Sosial

Keadaan sosial ekonomi seseorang berpengaruh terhadap kemajuan

belajar anaknya. Pendapat ini dapat dibuktikan bahwa ekonomi mampu dapat

menyediakan fasilitas belajar yang memadai dan begitu sebaliknya. Anak

yang berasal dari keluarga tidak mampu jangankan melengkapi fasilitas belajar,

untuk makan sehari-hari saja mereka sudah pusing untuk memikirkannya.

Ada tiga klasifikasi tingkat ekonomi di masyarakat yaitu ekonomi lemah,

menengah dan tinggi. Klasifikasi tersebut berpengaruh terhadap pergaulan

peserta didik di sekolah. Biasanya orang akan lebih cendrung bergaul dengan

orang yang memiliki taraf sosial ekonomi yang sama dengan dirinya. Akibatnya

tentu  di sekolah akan terbentuk geng-geng persahabatan sesuai  dengan

status tingkat sosial ekonomi orang tua mereka. Bagaimana dengan anak
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yang miskin? Sebagai akibat dari perbedaan itu muncullah konflik psikologis

di kalangan peserta didik terutama sekali pada anak yang miskin yang tidak

memiliki mental yang kuat. Mereka bisa merasa tertekan dengan perlakuan

temannya, di mana perasaan-perasaan tertekan tersebut mempengaruhi

perilakunya dalam proses pembelajaran. Selain itu faktor latar belakang

pendidikan yang dimiliki orang tua mereka juga berpengaruh yang dapat

mengakibatkan anaknya lamban belajar. Orang tua yang memiliki latar

belakang berpendidikan rendah, tidak memahami Calistung apalagi tidak

memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas akan menemui kesulitan

dalam membimbing anaknya. Akhirnya anak itu tidak mempunyai tempat

bertanya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembelajaran dan

bermuara ke prestasi belajarnya.

d. Perkembangan kepribadian

Aktivitas kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan

tertentu, seperti perasaan senang atau sebaliknya. Perasaan senang atau

tidak senang yang terlalu mempengaruhi prilaku kita disebut warna afektif.

Warna afektif ini kadang-kadang kuat, lemah atau samar-samar. Jika warna

afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi mendalam, lebih luas

dan lebih terarah, inilah yang disebut emosi. Menurut Daniel Goleman (1995)

menjelaskan bahwa emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran yang

khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecendrungan

untuk bertindak. Menurut penelitian, anak yang mengalami masalah emosional

akan berpengaruh terhadap perilakunya termasuk dalam perilaku belajar. Yang

berkaitan dengan ciri-ciri peserta didik yang lamban belajar, yang paling penting

untuk dibahas adalah wujud emosi dalam bentuk sedih. Emosi sedih

berpengaruh terhadap intensitas kegiatan seseorang dalam lingkungan, bahkan

kadang-kadang bisa mematikan motivasi berkarya, jika keadaan emosinya

sangat mendalam atau frustasi dalam kehidupannya (Cece Wijaya, 1999).

Keadaan emosi yang tidak kondusif akan mengganggu psikologis, akhirnya

akan menggejala dalam bentuk kecemasan, ketakutan, agresif, malu-malu.

Bila perasaan ini dialami oleh seseorang maka akan mengganggu konsentrasi

belajar, akhirnya anak akan mengalami kegagalam dalam menguasai materi.
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e. Proses Belajar yang Dilakukannya

Ditinjau dari proses belajar yang dilakukan anak yang lamban belajar

dapat ditemui ciri-cirinya sebagai berikut : lambat mengamati dan bereaksi

terhadap stimulus yang ada dilingkungannya, tidak berminat melakukan

penelitian terhadap hal-hal yang baru, kurang kreatif dalam mengajukan

pertanyaan, tidak memiliki motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-

tugas dan menggunakan banyak waktu untuk menyelesaikan tugas, banyak

menggunakan kegiatan hafalan dari pada logika, tidak bisa mengaitkan materi

yang satu dengan yang lain (asosiasi), kurang lancar berbicara, tidak jelas

dan gagap, tidak mandiri selalu butuh bantuan dari pihak lain dalam

menyelesaikan suatu pekerjaan, sulit memahami konsep abstrak dan butuh

divisualisasikan dalam bentuk konkret, sulit mentransfer pengetahuan ke

pengetahuan yang lain, sering melakukan hal yang salah karena tidak memiliki

kiat-kiat, sulit menguraikan dan menyimpulkan materi, sulit berkonsentrasi

dan mudah beralih perhatian

F. Tingkat Jenis Kesulitan Belajar
Setiap peserta didik memiliki perbedaan individu, hal itu yang

menyebabkan mereka berbeda satu sama lainnya. Perbedaan tersebut jika

ditelusuri meliputi perbedaaan dalam hal : tingkat intelegensi, bakat, minat,

ketahanan fisik, latar belakang sosial-ekonomi, lingkungan dan lain-lain.

Disebabkan oleh perbedaan-perbedaan tersebut maka kemampuan peserta

didik dalam menguasai materi pembelajaran akan bervariasi, ada yang

menguasai secara keseluruhan, menguasai setengah atau menguasai

sebagian kecil dari materi yang disajikan guru. Tingkat jenis kesulitan

penguasaan materi tersebut dapat dibedakan atas beberapa tingkat, yaitu :

1. Tingkat pertama hampir mencapai tingkat penguasaan yang diharapkan/

ditetapkan. Kalau dinyatakan dengan persentase maka peserta didik

tersebut telah hampir menguasai 80% s/d 90% dari materi pembelajaran

yang disajikan. Jika ditelaah lebih lanjut mereka menemui kesulitan

dalam hal menguasai bagian-bagian yang sukar dari seluruh materi yang

dipelajarinya. Contoh : Dalam pelajaran aritmatika, jika materi

pembelajaran adalah mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian

dan pembagian maka yang tidak dapat dikerjakan dengan betul oleh

peserta didik  adalah hal tentang pembagian, karena memang materi
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pembagian dianggap lebih sulit jika dibandingkan dengan yang lain,

karena butuh hapalan, ketelitian dan kejelian yang begitu tinggi tingkat

kerumitannya. Pada pelajaran sosial seperti sejarah, geografi peserta

didik melakukan kesalahan pada materi yang sulit, seperti  penguasaan

istilah-istilah asing yang ada dalam materi tersebut.

2. Tingkat kedua belum mencapai tingkat penguasaan yang diharapkan/

ditetapkan. Kalau dinyatakan dengan persentase peserta didik baru

menguasai 60% s/d 70% dari materi pembelajaran yang disajikan.

Kesulitan ini terjadi karena ada konsep-konsep dasar yang belum

dipahaminya atau mungkin juga karena disebabkan proses belajar yang

sudah dilakukannya tidak cukup menarik atau tidak cocok dengan

karakteristik peserta didik yang bersangkutan. Contoh : karena peserta

didik belum memahami cara perkalian ke bawah, ditambah lagi tidak

hafal perkalian maka yang dilakukannya menjadi salah. Pada pelajaran

sosial peserta didik belum memahami definisi atau pengertian atau rumus-

rumus sehingga mengalami kesulitan dalam pemahaman materi

pembelajaran.

3. Tingkat yang ketiga secara konseptual peserta didik  tidak menguasai

materi pembelajaran secara keseluruhan. Dalam hal ini tingkat

penguasaan mereka  sangat rendah sekali. Peserta didik  tersebut bukan

saja tidak menguasai bagian-bagian yang sukar, bahkan bagian yang

sedang dan mudahpun tidak dikuasainya dengan baik. Tingkat yang ketiga

ini adalah tingkat yang paling parah dibandingkan dari kedua tingkat

tersebut. Selain itu jika dilaksanakan bimbingan belajar maka akan

memerlukan waktu yang lama, tenaga yang lebih, keseriusan yang dalam

untuk menanganinya dan ketabahan hati, baik dari pihak peserta didik

maupun guru dan konselor.

Untuk ketiga tingkat jenis kesulitan yang telah diuraikan di atas, mungkin

akan dialami peserta didik dalam satu  bidang studi, mungkin juga untuk dua

bidang studi, atau yang paling parah bila dialaminya dalam seluruh bidang

studi yang diikutinya, jadi tergantung pada kemampuan masing-masing

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tersebut.
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G. Langkah-langkah Melaksanakan Bimbingan Kesulitan
Belajar
Seperti pernah diuraikan sebelumnya bahwa faktor -faktor penyebab

kesulitan belajar peserta didik itu beraneka ragam, kemudian tingkat kesulitan

belajar tersebut ada yang parah, sedang dan ada yang ringan. Kemampuan

guru untuk memecahkan atau membantu kesulitan belajar itupun sangat

terbatas. Kesulitan-kesulitan yang sangat parah dan dilatarbelakangi oleh

masalah-masalah psikologis yang berat sudah tentu tidak dapat diatasi oleh

guru atau konselor saja. Kesulitan seperti ini sebaiknya bekerjasama dengan

pihak yang berwewenang seperti psikiater. Begitu juga kesulitan belajar yang

disebabkan oleh faktor fisik maka tugas dokterlah yang menanganinya terlebih

dahulu tentang fisiknya, seiring dengan itu guru dan konselor menangani

masalah akademik dan kepribadiannya. Selanjutnya kesulitan ringan tetapi

dilatarbelakangi oleh faktor sosial psikologis atau konflik-konflik yang

sederhana dapat diserahkan kepada konselor, sedangkan masalah-masalah

ringan , terutama yang menyangkut dengan kesulitan atau keterlambatan

dalam belajar dapat dibantu pemecahannya oleh guru. Bantuan guru di sini

mempunyai pengertian yang luas dalam arti bahwa tidak semuanya harus

guru yang memberikan bantuan. Bantuan ini dapat juga didelegasikan oleh

guru ke pihak lain seperti orang tuanya, atau teman-teman sebayanya (tutor

teman sebaya). Namun demikian, cara memberikan bantuan, langkah-

langkahnya serta fasilitas yang digunakan dalam memberikan bantuan

semuanya harus direncanakan dan dipersiapkan oleh guru yang bersangkutan.

Ada hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh pendidik dalam

melaksanakan diagnosis kesulitan belajar. Hal-hal penting tersebut berupa

tahapan-tahapan diagnosis yang akan dilaksanakan seperti dikemukakan

Ross dan Stanley (Abin Syamsuddin Makmun, 2000), sebagai berikut :

1. Pastikan siapa-siapa yang mengalami gangguan (who are the pupils

having trouble?)

2. Pastikan di manakah kelemahan-kelemahan itu terjadi (where are the

errors located?)

3. Pastikan alasan kenapa kelemahan-kelemahan itu terjadi (why are the

errors occur?)

4. Pastikan penyembuhan-penyembuhan seperti apa yang akan diberikan

(what remedies are suggested?)
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5. Pastikan bagaimana kelemahan-kelemahan itu dapat dicegah (haw can

errors be prevented?)

Untuk melaksanakan bimbingan belajar terhadap peserta didik yang

mengalami kesulitan belajar dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi kasus.

Identifikasi kasus bertujuan untuk menemui dan menandai siapa saja

peserta didik (kasus) yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Kesulitan

dalam belajar ditandai oleh prestasi belajar yang rendah dilihat dari hasil

evaluasi formatif atau sumatif atau hasil kerja lainnya. Dalam mengenal dan

memahami kasus dapat digunakan teknik pengumpulan data seperti

wawancara dengan kasus atau dengan pihak lain, observasi, dan studi

dokumenter. Jika telah ditemui peserta didik yang mengalami kesulitan belajar

maka langkah selanjutnya adalah mendiagnosis kesulitan belajar peserta

didik tersebut.

2. Diagnosis

Tujuan melaksanakan diagnosis adalah untuk menganalisis masalah

dan latar belakang kesulitan belajar. Untuk menemukan masalah dan latar

belakang masalah dapat ditinjau dari dua sisi yakni dari sisi pelajaran dan

dari perilaku peserta didik itu sendiri Adapun tujuan dari langkah ini adalah

untuk menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan berikut :

a. Dalam bidang studi apa saja peserta didik mengalami kesulitan belajar

b. Pada kawasan tujuan belajar apa (aspek perilaku) yang manakah

kesulitan itu terjadi. Apakah dalam segi kognitif, afektif atau psikomotorik

atau lebih dari satu segi.

c. Pada bagian (ruang lingkup bahan pembelajaran) yang manakah kesulitan

itu terjadi. Ini maksudnya sub pokok bahasan manakah ditemui kesulitan

belajar tersebut.

d. Bagaimana perilaku kasus baik di sekolah maupun di luar sekolah

Untuk mendiagnosis dapat digunakan teknik-teknik pengumpulan data :

inventori (AUM UMUM, AUM PTSDL, IKMS dll),studi dokumentasi, wawancara,

observasi, sosiometri dan analisis tugas-tugas /jawabab tes. Contoh data yang

diperoleh dari diagnosis tersebut seperti berikut ini (data ini bersifat rekayasa,

kenyataan di lapangan  boleh jadi lebih mudah atau lebih rumit dari permasalahan

yang dikemukakan di dalam contoh kasus ini) :
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1. Masalah  Kasus A :

1) Dari segi pelajaran :

- Kasus mengalami kesulitan belajar pada bidang studi Bahasa

Inggeris

- Kawasan belajar yang belum dikuasai kasus dalam aspek kognitif,

yaitu belum dapat mengaplikasikan rumus dalam bahasa Inggris

tentang perubahan kalimat affirmative menjadi negative dan

interogatif dalam bentuk kalimat simple past tense

- Kasus mengalami kesulitan belajar pada sub pokok bahasan simple

past tense. Ada konsep dasar dalam membuat kalimat dalam bentuk

past tense yaitu kata kerja (verb) yang dipakai adalah kata kerja ke

dua (past tense), dan bentuk Verb ada dua yaitu kata kerja beraturan

(regular verb) dengan menambah ed dan kata kerja yang tidak

beraturan (irregular verb) yang memiliki aturan tertentu. Jika kalimat

affirmative dirobah menjadi kalimat negative atau interrogative maka

kata kerjanya kembali ke kata kerja pertama (simple present).

Semua konsep-konsep yang telah dikemukan ini belum dipahami

oleh kasus sehingga menimbulkan kesulitan dalam

menerapkannya.

2) Dari segi perilaku :

- Waktu belajar di kelas sering gelisah

- Memilih tempat duduk yang tidak menguntungkan

- Tidak mau mengajukan pertanyaan

- Kurang memperhatikan dalam mengikuti pelajaran

- Merasa malu dan takut kalau ditanya guru

- Sering kesiangan masuk kelas dan sering tidak masuk sekolah,

tanpa alasan apapun

- Tidak mendapat pilihan teman-temannya

- Sering disisihkan oleh teman-temannya

- Sering mendapat ejekan dari teman kadang-kadang sampai

berkelahi

- Di dalam kelas sering mengantuk

- Bekerja sebagai kenek angkot sepulang dari sekolah sampai larut
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malam untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya

sekolah

- Sering menunggak SPP

- Berpakaian selalu tidak rapi

- Makan tidak teratur

- Tidak mempunyai tempat belajar yang khusus

- Di rumah tidak dapat belajar dengan baik karena banyak anak-

anak

- Ayah dan ibu sering bertengkar

- Fasilitas belajar kurang dan tidak memiliki buku catatan

- Cita-cita tamat SMA ingin melanjutkan ke perguruan tinggi

- Hasil dari kunjungan rumah (home visit), keadan rumah sangat

sederhana seperti terlihat dari perabotan yang ada

- Menurut keterangan wali kelas, kecerdasan anak normal

- Prestasi belajar rendah, rata-rata 6,0 terutama sekali pada mata

pelajaran Bahasa Inggeris mendapat nilai rata-rata 5.0

2. Latar belakang masalah

Adapun yang melatarbelakangi masalah kesulitan belajar kasus adalah

sebagai berikut :

1) Kasus tidak memahami konsep dasar Past Tense, tidak hafal perubahan

kata regular dan irregular verb.

2) Beban kasus terlalu berat karena disamping bersekolah , ia bekerja

sebagai kenek angkot untuk biaya sekolah

3) Kurang memiliki waktu belajar, bermain, dan istirahat

4) Keadaan di rumah selalu gaduh dan ramai

5) Orang tua kurang rukun sehingga kasus merasa kecewa

6) Kesehatan terganggu

7) Fasilitas belajar kurang

8) Pergaulan di luar kurang menguntungkan

9) Orang tua kurang peduli terhadap pendidikan dan kesehatan kasus

10) Kasus memiliki perasaan rendah diri terhadap teman-teman
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3. Prognosis

Tujuan dari prognosis adalah memperkirakan bentuk-bentuk bantuan

yang akan diberikan kepada kasus. Bentuk-bentuk bantuan tersebut

diperkirakan adalah sebagai berikut :

a. Kepada guru/wali kelas :

1) Memberikan pelajaran tambahan Bahasa Inggeris sesuai dengan

sub pokok bahasan yang belum dipahaminya.

2) Memindahkan tempat duduk kasus ke depan

3) Mengikutsertakan kasus ke dalam kegiatan kelompok. Untuk ini

dapat dibentuk kelompok belajar, kelompok diskusi, kelompok tugas

dan kelompok lainnya dalam kegiatan ekstrakurikuler

4) Dan lain-lain

b. Kepada guru pembimbing/konselor :

1) Memberi konseling terutama sekali dalam meningkatkan  pergaulan

secara luas dan baik, motivasi belajar, kepercayaan diri, pembagian

waktu belajar, pentingnya kesehatan

2) Membicarakan keadaan kasus dengan wali kelas dan kepala sekolah

sehubungan dengan keadaan ekonomi keluarga kasus supaya

mendapat bantuan bea siswa atau keringanan SPP

3) Dan lain-lain

c. Kepada orang tua kasus. Guru BK/Konselor dan wali kelas mengadakan

temu ramah dengan orang tua untuk membicarakan langkah-langkah

perbaikan untuk kasus. Inti dari pembicaraan tersebut adalah sebagai

berikut :

1) Informasi tentang kegiatan yang dapat di lakukan di rumah

2) Memberikan fasilitas waktu dan situasi belajar di rumah secara

baik

3) Memberikan perhatian, bimbingan pendidikan kepada kasus

4) Mereferal kasus ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan.

5) Dan lain-lain
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4. Pemberian bantuan (treatment)

Inti dari langkah ini adalah melaksanakan rencana-rencana yang telah

dibuat dalam prognosis. Rencana kegiatan tersebut berdasarkan prognosis

di atas adalah sebagai berikut :

a. Guru melaksanakan remedial, merobah posisi duduk kasus,

mengikutkan kasus dalam kegiatan kelompok

b. Guru BK/Konselor melaksanakan konseling

c. Guru BK/Konselor dan wali kelas membicarakan keringanan SPP atau

memberikan bea siswakepada kepala sekolah

d. Guru BK/Konselor dan wali kelas mengadakan temu ramah dengan orang

tua kasus untuk membicarakan tentang solusi yang akan dilakukan

terhadap permasalahan kasus

5. Evaluasi

Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan

yang dicapai dalam melaksanakan pemberian bantuan (treatment) seperti

yang dikemukakan di atas. Untuk melaksanakan evaluasi ini dibutuhkan waktu

yang cukup lama bahkan harus dilihat perkembangan selanjutnya yang lebih

mendalam. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, studi dokumenter ,

sosiometri, wawancara baik wawancara dengan guru, wali kelas, kasus,

bahkan dengan orang tua kasus. Salah satu contoh hasil observasi yang

dapat diamati adalah sebagai berikut :

a. Kasus sekarang telah memiliki buku catatan dan buku-buku serta alat

pelajaran lain.

b. Kasus telah memiliki jadwal kegiatan belajar.

c. Kasus sudah memiliki perhatian dalam proses pembelajaran.

d. Kasus sudah memiliki banyak teman di sekolah.

Keterangan yang diperoleh dari kasus adalah sebagai berikut :

a. Kalau belajar ia suka mengajak teman.

b. Ia tetap bekerja pulang sekolah sebagai knek angkot cuma sampai sore,

tidak sampai malam seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

c. Ayahnya sudah bekerja di perkebunan swasta. Di samping itu di

pekarangan rumah dia memelihara ternak ayam, ikan, dan menanam

sayur-sayuran untuk meningkatkan ekonomi.
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d. Kasus sudah sehat berkat yakin berobat ke dokter puskesmas secara

rutin.

6. Tindak lanjut (follow up)

Pelayanan bimbingan belajar beserta konseling kurang memadai bila

hanya dilakukan satu kali saja. Apalagi untuk mengadakan perubahan men-

tal dan perilaku yang kedua-duanya saling berkaitan, ini membutuhkan proses

dan waktu. Kemudian untuk melaksanakan layanan bimbingan perlu

kesinambungan sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Sesuai dengan

perihal kasus yang telah dibicarakan di atas perlu pantauan secara terus

menerus. Diharapkan perobahan ke arah positif yang selama ini telah diperoleh

tetap berjalan dengan baik. Namun sewaktu-sewaktu jika terjadi perubahan

ke arah yang negatif atau memiliki masalah yang lain lagi, boleh jadi

disebabkan oleh faktor-faktor yang tak terduga, ini perlu perbaikan kembali

dengan menganalisis faktor-faktor penyebabnya serta mencarikan solusinya.
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