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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian  Teori  

1. Hakikat Kesulitan belajar  

       Belajar merupakan suatu proses kegiatan aktif siswa dalam membangun 

makna atau pemahaman, maka siswa perlu diberi waktu yang memadai untuk 

melakukan proses itu.
1
 Belajar dapat dianggap sebagai pertumbuhan dalam 

pengetahuan atau pengertian akibat dari pengalaman.
2
 Dalam belajar terkadang 

terdapat anak yang mengalami kesulitan. Anak seperti ini maka disebut dengan 

anak berkesulitan belajar. Berikut pengertian, macam dan faktor penyebab dan 

upaya penanganan anak kesulitan belajar. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar berasal dari kata ajar yang 

bermakna berusaha mengetahui sesuatu; berusaha memperoleh ilmu pengetahuan 

(kepandaian, keterampilan).
3
 Sedangkan kesulitan sendiri berarti keadaan yang 

sulit; sesuatu yang sulit; kesukaran; kesusahan.
4
 Jadi berdasar pengertian di atas, 

dapat dipahami bahwa kesulitan belajar adalah kesukaran atau kesusahan dalam 

usaha memperoleh ilmu pengetahuan (kepandaian, ketrampilan). 

                                                             
1 Arnie Fajar, Portofolio dalam pembelajaran IPS (Bandung: PT. REMAJA 

ROSDAKARYA,2009), 10 
2 Frank J. Miflen, Sosiologi Pendidikan (Bandung: Tarsito, 1986) 
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: PUSAT BAHASA DEPARTEMEN 

PENDIDIKAN NASIONAL,2008), 24 
4 Ibid., 1386 
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Kesulitan belajar merupakan suatu bentuk gangguan dalam satu atau lebih 

dari faktor fisik dan psikis yang mendasar yang meliputi pemahaman atau 

penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dengan sendirinya muncul sebagai 

kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, berfikir, berbicara, membaca, 

menulis atau membuat perhitungan matematikal, termasuk juga kelemahan 

motorik ringan,  gangguan emosional atau akibat keadaan ekonomi, budaya, atau 

lingkungan yang tidak menguntungkan. 
5
 

Kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan 

penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, 

menalar, atau kemampuan dalam bidang studi metematika. Gangguan tersebut 

instrinsik dan diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem saraf pusat.
6
  

Anak kesulitan belajar juga diartikan sebagai seorang anak yang sulit 

menerima pembelajaran secara akademis maupun non-formal karena adanya 

gangguan kemampuan dasar psikologis tertentu. Ada anak kesulitan belajar yang 

kurang mampu memahami dan menggunakan bahasa dan berbicara sehingga 

mempengaruhi kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan cara berfikir 

mereka.
7
  

                                                             
5 Learning Assistance Program for Islamic SchoolsPendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah,  

Psikologi Belajar (Surabaya: LAPIS-PGMI,2009), Paket 11 hlm. 8 
6 Mulyono Abdurrahman. Pendidikan Bagi Akan Berkesulitan Belajar (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2003),  7 
7 Ratih Putri Pratiwi. Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkesulitabelajar (Yogyakarta: Ar-ruzz 

Media, 2013), 64 
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Demikian antara lain kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap anak 

didik dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan aktifitas belajar. 

Setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individual ini pulalah 

yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan anak didik. 

Dalam keadaan di mana anak didik/siswa tidak dapat belajar sebagaimana 

mestinya, itulah yang disebut dengan kesulitan belajar.
8
 

Kesulitan belajar dapat juga disebabkan oleh gangguan psikiatrik. Kelainan 

psikiatrik pada anak ini berupa gangguan prilaku yang ditandai gejala primer, 

seperti tidak mampu berkonsentrasi, aktivitas yang tinggi, dan perilaku impulsif 

yang tidak sesuai dengan umurnya. Mereka cenderung cepat bosan, ceroboh, 

teriak-teriak, mengganggu orang lain, dan kelakuannya menjengkelkan.  

Gejala sekundernya adalah banyak dari mereka yang tidak bisa menerima 

materi pelajaran dengan utuh karena kurang perhatian dan tidak mampu 

mengorganisasi diri serta belajar dengan tenang dan tekun. Padahal, secara 

intelegensi banyak dari mereka yang setara dengan anak normal atau malah lebih 

superior. Dari sisi kelakuan, mereka juga kerap memicu friksi dengan teman, 

guru, dan orang tua. Jadilah penderita menjadi teraliensi, tidak percaya diri, dan 

menarik diri dari lingkungan sosial sehingga akhirnya bisa mengalami depresi.
9
 

 

 

                                                             
8 M. Dalyono. Psikologi Pendidikan ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 229 
9 Aleycia Moore, 8 Jenis Kelainan Pada Anak (Yogyakarta: Kalamboti, 2010)  hlm 90-91 
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2. Macam-Macam Kesulitan Belajar 

 

Di bawah ini akan diuraikan dari masing-masing pengertian tersebut. 
10

 

a. Learning Disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan dimana proses 

belajar seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Pada 

dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan, 

akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respons-respons 

yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari 

potensi yang dimilikinya.  

 Contoh : siswa yang sudah terbiasa dengan olah raga keras seperti karate, tinju 

dan sejenisnya, mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang 

menuntut gerakan lemah-gemulai. 

b. Learning Disfunction merupakan gejala dimana proses belajar yang 

dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa 

tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indra, 

atau gangguan psikologis lainnya. Contoh : siswa yang yang memiliki postur 

tubuh yang tinggi atletis dan sangat cocok menjadi atlet bola volley, namun 

karena tidak pernah dilatih bermain bola volley, maka dia tidak dapat 

menguasai permainan volley dengan baik. 

                                                             
10 Ratih Putri Pratiwi. Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkesulitabelajar (Yogyakarta: Ar-ruzz 

Media, 2013), 68-69 
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c. Under Achiever mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat 

potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya 

tergolong rendah. Contoh : siswa yang telah dites kecerdasannya dan 

menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul (IQ = 130 – 140), 

namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau malah sangat rendah. 

Anak yang termasuk underachiever biasanya menunjukkan ciri-ciri:
11

 

(1) Lebih banyak mengalami kekecewaan dan tidak mampu mengontrol diri 

terhadap kecemasannya, 

(2) Kurang mampu menyesuaikan diri dan kurang percaya pada diri sendiri, 

(3) Kurang mampu mengikuti otoritas, 

(4) Kurang mampu dalam penerimaan sosial, 

(5) Kegiatannya kurang berorientasi pada akademik dan sosial, 

(6) Lebih banyak mengalami konflik dan ketergantungan, 

(7) Sikap negatif terhadap sekolah, 

(8) Kurang berminat membaca dan berhitung, 

(9) Kurang mampu menggunakan waktu luang, dan 

(10) Menunjukkan gejala psikotik dan neurotik. 

d. Slow Learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses 

belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan 

sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. 

                                                             
11 Learning Assistance Program for Islamic SchoolsPendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah,  

Psikologi Belajar (Surabaya: LAPIS-PGMI,2009), Paket 12 hlm. 12 
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Gejala anak yang lambat belajar antara lain:
12

 

(1) Perhatian dan konsentrasi singkat, 

(2) Reaksinya lambat, 

(3) Kemampuannya terbatas untuk mengerjakan hal-hal yang abstrak dan 

menyimpulkan, 

(4) Kemampuan terbatas dalam menilai bahan yang relevan, 

(5) Kelambatan dalam menghubungkan dan mewujudkan ide dengan kata-

kata, 

(6) Gagal mengenal unsur dalam situasi baru, 

(7) Belajar lambat dan mudah lupa, 

(8) Berpandangan sempit, dan 

(9) Tidak mampu menganalisa, memecahkan masalah, dan berfikir kritis. 

e. Learning Disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di 

mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil 

belajar di bawah potensi intelektualnya. Ciri-ciri perilaku anak yang mengalami 

learning disabilities sebagai berikut:
13

 

(1) Daya ingatnya terbatas (relatif kurang baik). 

(2) Sering melakukan kesalahan yang konsisten dalam mengeja, dan 

membaca, biasanya huruf b dibaca d, w dibaca m, p dibaca q, dan lain 

sebagainya. 

                                                             
12 Ibid., Paket 12 hlm. 15 
13 Ibid., Paket 12 hlm. 9-10 
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(3) Lambat dalam mempelajari hubungan antara huruf dengan bunyi 

pengucapannya. 

(4) Bingung dengan operasionalisasi tanda-tanda dalam pelajaran 

matematika misalnya. 

(5) Kesulitan mengurutkan angka secara benar. 

(6) Sulit dalam mempelajari keterampilan baru. 

(7) Sangat aktif dan tidak mampu menyelesaikan tugas. 

(8) Impulsif atau bertindak tanpa berfikir terlebih dahulu. 

(9) Sulit berkonsentrasi. 

(10) Sering melanggar aturan yang ada. 

(11) Tidak mampu berdisiplin atau sulit merencanakan kegiatan sehari-hari. 

(12) Emosional, sering menyendiri, pemurung, mudah tersinggung , cuek 

terhadap lingkungannya. 

(13) Menolak bersekolah. 

(14) Tidak stabil dalam memegang alat-alat tulis. 

(15) Kacau dalam memahami hari dan waktu. 

(16) Kebingungan dalam membedakan jika diminta menunjukkan mana 

tangan kiri atau kanan, belok kiri atau belok kanan. 

3. Faktor- faktor penyebab kesulitan belajar 

a. Faktor Internal 

Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam individu yang sedang 

belajar. Dalam membicarakan faktor internal ini, penulis akan 
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membahasnya menjadi 2 faktor, yaitu faktor fisiologis dan faktor 

psikologis.
14

 

 

1) Faktor Fisiologis  

Faktor fisiologis berkaitan dengan fungsionalisasi tubuh, misalnya 

kemampuan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh, kesehatan dan 

fungsionalisasi anggota gerak tubuh. Misalnya kesiapan otak dan sistem 

syaraf dalam menerima, memroses, menyimpan, ataupun memunculkan 

kembali informasi yang sudah disimpan. Bayangkan kalau sistem syaraf 

atau otak anak kita karena sesuatu dan lain hal kurang berfungsi secara 

sempurna. Akibatnya ia akan mengalami hambatan ketika belajar. 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berperan terhadap 

kemampuan bagi seseorang, anak yang dalam keadaan segar jasmaninya 

akan berbeda belajarnya dengan anak yang ada dalam kelelahan. Anak-

anak yang kurang gizi akan mudah cepat lelah, mudah mengantuk sehingga 

dalam kegiatan belajarnya mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran.  

Dalam buku lain disebutkan bahwa faktor fisik yang dapat menjadi 

penyebab kesulitan belajar pada anak. Yaitu sebagai berikut: 
15

 

a) Gangguan persepsi 

                                                             
14 Ibid., Paket 11 hlm. 9 
15 Ratih Putri Pratiwi. Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkesulitabelajar (Yogyakarta: Ar-ruzz 

Media, 2013), 64-66 
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Gangguan persepsi banyak disebabkan oleh adanya gangguan 

pada otak. Biasanya seseorang yang mengalami gangguan persepsi 

menangkap dan mengartikan suatu keadaan berbeda dengan 

kebanyakan orang lainnya. Gangguan ini bisa menyebabkan anak 

kesulitan belajar. 

b) Gangguan Motorik  

Motorik adalah gerakan yang bisa dilakukan oleh seorang 

anak, terdiri dari motorik kasar yang merupakan gerakan 

keseluruhan anggota tubuh dan motorik halus, yaitu gerakan 

tangan yang cenderung mengarah pada keterampilan. 

c) Brain Injuri  

Kecelakaan pada otak juga menjadi salah satu penyebab 

kesulitan belajar. Kecelakaan yang menyebabkan trauma pada 

otak ini bisa disebabkan oleh adanya benturan dari luar kepala. 

Keadaan tersebut bisa mempengaruhi kemampuan kognitif dan 

fisik sehingga membuat anak kesulitan belajar. 

d) Disfungsi Minimal Otak 

Disfungsi minimal otak dikatakan sebagai faktor yang paling 

berpengaruh pada kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Anak-

anak yang mengalami disfungsi minimal otak memiliki satu atau 

beberapa kekurangan pada tahapan tumbuh kembang mereka, di 

antaranya adalah sebagai berikut. 
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(1) Daya konsentrasi buruk sehingga sering kali terlewat untuk 

menerima informasi dan mencatat tulisan di papan tulis. 

(2) Memiliki emosi yang labil, kurang bisa mengendalikan diri, 

mudah marah, mudah tersinggung, atau justru sangat penakut. 

(3) Mudah lupa terhadap hal kecil, sering terlambat, kesulitan 

menemukan ruang kelas, dan sejenisnya. 

(4) Diserti dengan gangguan bicara, motorik, tangan kidal, lupa 

nama-nama benda yang telah biasa ditemukannya. 

(5) Memiliki gangguan dalam hal membaca, berhitung, membaca 

jam, membedakan kanan- kiri, keseimbangan yang buruk, dan 

sejenisnya. 

e) Disleksia  

Disleksia merupakan kesulitan untuk mempelajari sesuatu yang 

spesifik, di antaranya kesulitan mengenali huruf, memahami 

maksud satu bacaan, dan sejenisnya. Penderita disleksia biasanya 

mengalami kesulitan belajar karena apa yang dipahami dan 

diucapkannya sering kali tertukar atau berbeda dengan maksud 

sesungguhnya. 

f) Afasia  

Afasia merupakan gangguan fungsi bicara atau ferbal 

seseorang dikarenakan adanya kelainan pada otak. Jadi, penderita 

afasia biasanya bukan hanya kesulitan bicara, melainkan pula 
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kesulitan menulis dan membaca. Afasia dibedakan menjadi dua, 

yaitu afasia motorik dan afasia sensorik. Afasia motorik adalah 

ketika seseorang sulit berkata-kata atau menulis, tetapi dapat 

memahami perkataan orang lain atau membaca. Sementara afasia 

sensorik sebaliknya, seseorang mudah berkata-kata dan menulis, 

tetapi sulit memahami perkataan orang lain atau bacaan. Afasia 

bisa timbul karena adanya penyakit tertentu, seperti trauma kepala, 

tumor, infeksi, ataupun stroke 

 

2) Faktor Psikologis atau Kejiwaan 

Faktor kejiwaan berkaitan dengan emosionalisasi siswa. Siswa kurang 

mampu untuk mengontrol kondisi emosionalnya sehingga berpengaruh 

terhadap kinerjanya. Ketika kondisi emosional/kejiwaan siswa mengalami 

masa labil, kecenderungan siswa akan bertindak gegabah, ceroboh, acuh 

dan cenderung mudah terpancing untuk marah. Emosional dapat 

dipengaruhi dari lingkungan luar, misalnya suatu tindakan orang lain 

kepadanya (kekerasan, hukuman, dan sebagainya). Orang tua dan guru 

harus mampu memahami kondisi kejiwaan siswa dan mampu membangun 

kondisi lingkungan yang baik sehingga mampu mendukung dan merubah 

kondisi siswa menjadi lebih baik. Faktor kejiwaan/emosional dapat 

berubah ke arah yang lebih baik, yaitu dewasa, sabar, bijak dengan adanya 

dukungan dan upaya dari siswa. 
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Faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa ini berkait 

dengan kurang mendukungnya perasaan hati (emosi) siswa untuk belajar 

secara  sungguh-sungguh. Sebagai contoh, ada siswa yang tidak suka mata 

pelajaran tertentu karena ia selalu gagal mempelajari mata pelajaran itu. 

Jika hal ini terjadi, siswa tersebut akan mengalami kesulitan belajar yang 

sangat berat. Contoh  lain adalah siswa yang rendah diri, siswa yang 

ditinggalkan orang yang paling disayangi dan menjadikannya sedih 

berkepanjangan akan mempengaruhi proses belajar dan dapat menjadi 

faktor penyebab kesulitan belajarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

anak yang dapat mempelajari suatu mata pelajaran dengan baik akan 

menyenangi mata pelajaran tersebut . 

Adapun yang termasuk faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi 

proses belajar antara lain adalah inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan .
 16

 

a)  Perhatian 

       Untuk dapat belajar dengan baik, seorang anak harus ada 

perhatian terhadap materi pelajarannya. Apabila materi pelajaran 

yang disajikan kepada mereka tidak menarik baginya, maka 

timbullah rasa bosan, malas untuk belajar, sehingga prestasinya 

dalam studi menurun. Maka dari itu, pendidik harus berusaha 

                                                             
16 Learning Assistance Program for Islamic SchoolsPendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Psikologi Belajar (Surabaya: LAPIS-PGMI,2009), 11-9 
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semaksimal mungkin, supaya materi pelajaran yang disajikan itu, 

menarik perhatian anak didik. Oleh karena itu, faktor perhatian 

dalam kegiatan belajar tidak boleh diabaikan begitu saja.
17

 

b) Bakat 

Bakat adalah potensi/ kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. 

Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Seseorang 

yang berbakat di bidang teknik tetapi di bidang olahraga lemah. 
18

 

c) Minat  

Tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran 

akan timbul kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya 

mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan 

kebutuhan, tidak sesuai dengan kecakapan, tidak sesuai dengan 

tipe-tipe khusus anak banyak menimbulkan problema pada 

dirinya.
19

 

d) Motivasi 

Motivasi sebagai faktor inner (batin) berfungsi menimbulkan, 

mendasari, mengarahkan perbuatan belajar. motivasi dapat 

menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga 

semakin besar motivasinya akan besar kesuksesan belajarnya. 

                                                             
17 Cholil. Psikologi Pendidikan ; Telaah Teoritik dan Praktik ( Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2011), 207 
18 Learning Assistance Program for Islamic SchoolsPendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Psikologi Belajar (Surabaya: LAPIS-PGMI,2009), 11-10 
19 M. Dalyono. Psikologi Pendidikan ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010),  235 
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Seorang yang besar motivasinya akan giat berusaha, tampak gigih 

tidak mau menyerah, giat membaca buku-buku untuk 

meningkatkan prestasinya untuk memecahkan masalahnya. 

Sebaliknya, mereka yang motivasinya lemah, tampak acuh tak 

acuh, mudah putus asa, perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, 

suka mengganggu kelas, sering meninggalkan pelajaran akibatnya 

banyak mengalami kesulitan belajar.
20

 

 

3) Faktor Intelektual 

Faktor intelektual merupakan faktor kecerdasan (Intelegensi) siswa. 

Setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Kemapuan 

intelektual berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menangkap materi, 

mengolah, menyimpan, hingga me-re call materi untuk digunakan. Dalam 

kecerdasan sendiri terdapat 3 tingkatan dalam kecerdasan.
21

  

a) Kecerdasan binatang: 

Kecerdasan pada binatang sangat terbatas, yakni terikat pada 

suatu yang konkret. 

b) Kecerdasan anak-anak 

Anak yang sudah dapat berbicara cepat memperoleh 

penyelesaian tentang masalah yang dihadapi. Fungsi bahasa dapat 

                                                             
20 Learning Assistance Program for Islamic SchoolsPendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Psikologi Belajar (Surabaya: LAPIS-PGMI,2009), 11-11 
21 Abu Ahmadi, M. Umar, Psikologi Umum (Surabaya: PT. Bina Ilmu,), 139-142 
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menumbuhkan pengertian permulaan tentang perhubungan dengan 

unsur dalam suatu situasi, yang hal itu memungkinkan anak dapat 

melihat hubungan yang teratur tentang apa yang dihadapi.  

Dalam segala pernyataan fungsi jiwa, bahasa merupakan suatu 

momen yang sangat penting. Salah satu momen yang terpenting 

dalam intelegen manusia adalah bahasa. Dengan bahasa kita dapat 

membentuk dunia, baik yang konkret maupun abstrak. 

Makin cerdas suatu makhluk, makin kurang cara-cara mengatasi 

kesulitan dengan jalan meraba-raba/ coba-coba. Seolah-olah 

kecerdasan menentang cara penyelesaian kesulitan dengan 

menggunakan instink dan coba-coba. 

c) Kecerdasan manusia 

Ciri kecerdasan manusia adalah adanya penggunaan bahasa dan 

penggunaan perkakas. 

Ada siswa yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, cepat 

menyerap materi, mudah mengolah materi, kemampuan menyimpan materi 

yang baik (short term memory dan long term memory), serta mudah untuk 

me-re call materi ketika dibutuhkan. Ada siswa yang memiliki kemampuan 

intelektual yang sedang, dan ada yang rendah di mana sulit untuk menyerap 
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materi, sulit mengolah data, sulit untuk menyimpan materi terutama long 

term memory, sehingga sulit untuk me-recall materi.
22

 

b. Faktor Eksternal 

Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern 

dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu :  

1) Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah 

keluarga kecil karena hubungan sedarah. Keluarga bisa berbentuk keluarga 

inti (nucleus family: ayah, ibu, dan anak), ataupun keluarga yang diperluas 

(di samping inti, ada orang lain seperti kakek,nenek, ipar dan lain 

sebagainya).
23

 Dalam pengertian psikologis, keluarga adalah sekumpulan 

orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-

masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling 

mempengaruhi, saling perhatian dan saling menyerahkan diri.
24

 

Faktor kesulitan belajar yang berasal dari keluarga, meliputi cara 

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan. Beberapa faktor penyebab kesulitan belajar yang berkait 

dengan sikap dan keadaan keluarga yang kurang mendukung siswa tersebut 

                                                             
22Cholil. Psikologi Pendidikan ; Telaah Teoritik dan Praktik ( Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2011), 206-207 
23  Learning Assistance Program for Islamic SchoolsPendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Dasar-Dasar pendidikan (Surabaya: LAPIS-PGMI,2009),9-9 
24 Moch. Shochib, Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 

Diri (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 17 
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untuk belajar sepenuh hati. Sebagai contoh, orang tua yang sering 

menyatakan bahwa Bahasa Inggris adalah “bahasa setan” (karena sulit) 

akan dapat menurunkan kemauan anaknya untuk belajar bahasa pergaulan 

internasional itu. Kalau ia tidak menguasai bahan tersebut ia akan 

mengatakan “Ah, Bapak saya tidak bisa juga kok”. Untuk itu, sebagai 

orang tua seharusnya selalu mendukung anak-anaknya untuk belajar 

dengan sepenuh hati. Selain itu, kita sebagai calon guru tidak seharusnya 

menyatakan sulitnya mata pelajaran tertentu di depan siswa. 

2) Faktor Kependidikan 

Faktor ini meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, 

dan tugas rumah.  

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar siswa ini 

terkait dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Guru 

yang selalu meremehkan siswa, guru yang tidak bisa memotivasi siswa 

untuk belajar lebih giat, guru yang membiarkan siswanya melakukan hal-

hal yang salah, guru yang tidak pernah memeriksa pekerjaan siswa, sekolah 

yang membiarkan para siswa bolos tanpa ada sanksi tertentu, adalah contoh 

dari faktor-faktor penyebab kesulitan dan pada akhirnya akan 

menyebabkan ketidak berhasilan siswa tersebut. 
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3) Masyarakat 

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan 

kebudayaan (Sumarjan), contohnya masyarakat desa, masyarakat kota, 

masyarakat Indonesia, satuan masyarakat keluarga, sekolah, organisasi dan 

sebagainya. Masyarakat sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi 

ke dalam suatu bentuk equilibrium. Jadi, kehidupan sosial (masyarakat) 

sebagai sistem sosial harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas 

dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan, saling 

tergantung, dan berada dalam satu kesatuan. 

Faktor penyebab kesulitan belajar siswa terkait dengan masyarakat, 

meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, 

dan bentuk kehidupan masyarakat. Misalnya Tetangga yang mengatakan 

sekolah tidak penting karena banyak sarjana menganggur, masyarakat yang 

selalu minum-minuman keras dan melawan hukum, dapat merupakan 

contoh dari beberapa faktor masyarakat yang menjadi penyebab kesulitan 

belajar siswa. Intinya, lingkungan di sekitar siswa harus dapat membantu 

mereka untuk belajar semaksimal mungkin selama mereka belajar di 

sekolah. 
25

 

 

 

                                                             
25 Learning Assistance Program for Islamic SchoolsPendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Ilmu Pengetahuan Sosial 2 Kehidupan Sosial(Surabaya: LAPIS-PGMI,2009), 1-10 
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4. Upaya Penanganan Anak Kesulitan Belajar 

Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam 

rangka mengatasi kesulitan belajar, dalam dilakukan melalui enam tahap 

yaitu: 
26

 

a. Pengumpulan data  

Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar, diperlukan 

banyak informasi. Untuk memperoleh informasi tersebut, maka perlu 

diadakan suatu pengamatan langsung yang disebut dengan pengumpulan 

data.  Menurut Sam Isbani dan R. Isbani, dalam pengumpulan data 

dipergunakan berbagai metode, di antaranya adalah:
27

 

1) Observasi  

2) Kunjungan rumah 

3) Case study 

4) Case history 

5) Daftar pribadi 

6) Meneliti pekerjaan anak 

7) Tugas kelompok 

8) Melaksanakan tes 

 

                                                             
26 Cholil. Psikologi Pendidikan ; Telaah Teoritik dan Praktik ( Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2011), 213-214 
27 Ibid., 214 
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b. Pengolahan data 

Data yang telah terkumpul dari kegiatan tahap pertama tersebut, tidak 

ada artinya jika tidak diadakan pengolahan secara cermat. Semua data 

harus diolah dan dikaji untuk mengetahui secara pasti sebab-sebab 

kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Dalam pengolahan data, 

langkah yang dapat ditempuh antara lain:
28

 

1) Identifikasi kasus 

2) Membandingkan antar kasus 

3) Membandingkan dengan hasil tes 

4) Menarik kesimpulan 

c. Diagnosis  

Diagnosis adalah keputusan dari pengolahan data. Diagnosis ini 

dapat berupa hal-hal sebagai berikut:
29

 

1) Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak (berat dan 

ringannya). 

2) Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi 

sumber penyebab kesulitan belajar. 

Dalam ragka diagnose ini biasanya diperlukan berbagai bantuan 

tenaga ahli, misalnya:
30

 

                                                             
28 M. Dalyono. Psikologi Pendidikan ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 252 
29 Ibid., 253 
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1) Dokter, untuk mengetahui kesehatan anak 

2) Psikolog, untuk mengetahui tingkat IQ anak 

3) Psikiater, untuk mengetahui kejiwaan anak 

4) Social worker, untuk mengetahui kelainan sosial yang 

mungkin dialami anak 

5) Otopedagog, untuk mengetahui kelaian-kelainan yang 

ada pada anak. 

6) Guru kelas, untuk mengetahui perkembangan belajar 

anak selama di sekolah 

7) Orang tua anak, untuk mengetahui kebiasaan anak di 

rumah. 

 

d. Pragnosa  

       Pragnose artinya “ramalan”. Apa yang telah ditetapkan dalan 

tahap diagnose, akan menjadi dasar utama daam penyususnan dan 

menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan 

untuk membantu mengatasi masalahnya. Dalam “pragnosis” ini antara 

lain akan ditetapkan mengenai bentuk “treatment” (perlakuan) sebagai 

follow up dari diagnosis. Dalam hal ini dapat berupa:
31

 

1) Bentuk treatment yang harus diberikan; 

                                                                                                                                                                              
30 Cholil. Psikologi Pendidikan ; Telaah Teoritik dan Praktik ( Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2011), 215-216 
31 M. Dalyono. Psikologi Pendidikan ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 253-254 
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2) Bahan/materi yang diperlukan; 

3) Metode yang akan digunakan; 

4) Alat-alat bantu belajar mengajar yang diperlukan; 

5) Waktu( kapan kegiatan itu dilaksanakan). 

e. Treatment  

Perlakuan disini maksudnya adalah pemberian bantuan kepada anak 

yang bersangkutan (yang mengalami kesulitan belajar) sesuai dengan 

program yang telah disusun pada tahap pragnosis tersebut. Bentuk 

treatment yang mungkin dapat diberikan, adalah :
32

 

 

1) Melalui bimbingan belajar kelompok. 

2) Melalui bimbingan belajar individual. 

3) Melalui pengajaran remidial dalam beberapa bidang studi 

tertentu. 

4) Pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-

masalah psikologis. 

5) Melalui bimbingan orang tua, dan pengatasan kasus 

sampingan yang mungkin ada. 

                                                             
32 Ibid., 254 
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Anak berkesulitan belajar bisa dibantu oleh orang tua di rumah dan 

oleh lingkungan sekolah yang sesuai. Hal-hal berikut bisa dijadikan 

sebagai patokan dalam mengasuh anak kesulitan belajar.
33

 

1) Memberikan pemahaman pentingnya belajar dan 

konsentrasi. 

Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar bukanlah 

anak yang bodoh. Hanya saja mereka enggan atau malas 

untuk belajar karena beberapa hal, misalnya ketidaksesuaian 

sistem pendidikan di sekolah, guru yang cenderung 

melemahkan, dan beberapa hal lain. Orang tua perlu 

memahami apa yang menjadi permasalahan anak, kemudian 

mengarahkan pemahamannya bahwa belajar adalah hal yang 

penting. 

2) Mendampingi anak-anak dalam belajar. 

Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar mutlak 

harus didampingi dalam proses belajar mereka, baik di 

sekolah maupun di rumah. Oleh karenanya di rumah 

khususnya, orang tua perlu memantau dan mengikuti 

perkembangan pelajaran anak, menyertainya dalam belajar, 

dan memberikan contoh serta pemahaman bahwa belajar 

                                                             
33 Ratih Putri Pratiwi. Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkesulitabelajar (Yogyakarta: Ar-ruzz 

Media, 2013),93-95 
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adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena dengan belajar 

kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.  

3) Berkoordinasi dengan guru di sekolah. 

Pemilihan sekolah yang tepat akan menunjang upaya 

untuk mengembalikan anak yang kesulitan belajar menjadi 

bersemangat. Faktor dukungan sangat dibutuhkan sehingga 

sulit bagi mereka untuk dapat bersekolah dalam situasi 

kurang kondusif dengan guru-guru yang kurang memberikan 

perhatian. Oleh sebab itu, upayakan hubungan yang baik 

dengan guru. Koordinasi terarah dan sesuai akan 

menumbuhkan kepercayaan dan kesukaan anak untuk 

kembali belajar dan menuai prestasi secara optimal. 

4) Memberikan sekolah dan ruang lingkup pendidikan yang 

tepat dan sesuai bagi anak. 

Sekolah dengan murid yang tidak terlamapau banyak 

bisa menjadi slah satu alternatif tepat bagi pemulihan 

semangat anak dengan kesulitan belajar. jika harus 

memberikan tambahan pelajaran dengan mengikutkan anak 

pada les tertentu, orang tua tetap perlu memperhatikan unsur 

nyaman dan sesuai dengan karakter anak agar mereka tetap 

dapat mempertahankan semangatnya dan bukan semakin 

sulit untuk belajar. 
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Selain hal-hal di atas, orang tua juga dapat membantu anaknya 

dengan metode Hipnosis. Hipnosis adalah suatu cara yang sangat efektif 

untuk menjangkau pikiran bawah sadar dengan cepat dan mudah. Proses 

komunikasi yang kita lakukan sehari-hari dengan anak juga merupakan 

suatu proses hipnosis.
34

Hipnosis juga dapat dilakukan untuk mengatasi 

anak yang mengalami kesulitan belajar.  

Ada beberapa langkah dalam penanganan masalah sekolah dan 

belajar anak,
 35

 khususnya untuk anak yang malas belajar. 

Langkah 1 

Kenali penyebabnya 

Pada dasarnya anak-anak SD-SMU sekarang mulai tidak dapat 

mengikuti pelajaran di sekolah sehingga dengan mudah kita 

beranggapan bahwa anak itu malas belajar. Itu sebabnya 

biasanya kita bereaksi dengan menegurnya dan pada akhirnya 

meminta bantuan guru les. Sesungguhnya ada banyak alasan 

mengapa anak mengalami kesulitan belajar walaupun anak telah 

berusaha dan dengan tekun belajar, tetapi hasilnya tetap tidak 

memadai dan itu berarti tuntutan sekolah melampaui 

kesanggupannya. Bila kita memaksanya, anak akan tertekan dan 

                                                             
34  Bunda Lucy. 5 Menit Menguasai Hypnoparenting (Jakarta: Penebar Plus +,2012), 4 
35 ,Ibid., 127-129 
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perkembangan dirinya akan terganggu. Hanya satu alasan 

kenapa anak bersikap demikian, yaitu kemalasan. 

Dengan alasan anak tidak dapat mengikuti pelajaran karena 

pelajaran disampaikan dengan cara yang tidak sesuai dengan 

cara belajarnya. Anak mengalami kesulitan belajar karena 

alasan pribadi yang berkaitan dengan pengajar. Dapat pula ia 

tidak menyukai pengajar karena pernah diejek atau 

dipermalukan. Bahkan, mereka mengalami kejenuhan dalam 

belajar akibat perlakuan teman yang tidak bersahabat. 

Akhirnya, ia tidak suka ke sekolah bahkan konsentrasi 

belajarnya menurun karena ia seringkali merasa takut untuk 

sekolah dan bertemu dengan guru atau teman di kelasnya. Anak 

mengalami kejenuhan juga karena akibat masalah rumah 

tangga. Masalah orang tua pada akhirnya menjadi masalah anak 

juga dan sangat berpengaruh dengan kondisi anak. 

Langkah 2 

Persiapan 

Sebelum melakukan penanganan lebih lanjut, tanyakan terlebih 

dahulu kepada diri anda hal-hal sebagai berikut. 

(1) Apa gaya belajar anak anda terakomodir di kelasnya? 

(2) Apa yang paling menarik anak anda lakukan selain 

belajar dan memotivasinya? 
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(3) Apakah anda sering mengatakan kata-kata “malas” 

kepada anak anda? 

(4) Apa yang membuat anak menjadi malas dan tidah 

termotivasi dalam belajar? 

Langkah 3 

Penanganan dengan Hypnoparenting 

(1) Solusi yang tepat bagi para orang tua dan anak yang 

selalu cenderung termotivasi untuk tidak belajar 

hanyalah dengan memberikan kesempatan atau 

menyediakan waktu untuk belajar. sebagai orang tua 

kita juga harus mendukung bagaimanapun caranya 

anak itu belajar dan mencari tahu alasan anak 

menghindar dari tanggung jawabnya sebagai seorang 

siswa atau siswi di sekolah. 

(2) Apabila teknologi games yang sudah tersedia dapat 

menjadi cobaan berat buat anak-anak, ada baiknya 

orang tua dapat mengawasi dan tidak terlalu 

memanjakan anak dengan berbagai macam teknologi 

yang semakin membunuh minat belajar anak-anak 

kita. 
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(3) Memahami gaya belajar anak, apakah anak itu belajar 

dengan cara visual, auditori, atau kinestetik. 

(4) Lakukan teknik berkomunikasi dengan role model. 

Seorang Psikolog dari sebuah rumah sakit memberikan alternatif solusi 

berupa treatment yang berupa permainan yang sudah dikonsep sesuai dengan 

tema untuk mengetahui kondisi jiwa anak. 36 Selain menciptakan kondisi belajar 

yang kondusif, ada beberapa alternatif solusi lain seperti yang disarankan oleh Bapak 

Rochmadi Sularsono.
37

 

1. Belajar tidak boleh bertarget kurikulum, dengan menyesuaikan 

kemampuan anak. 

2. Situasi belajar harus menyenangkan agar anak dapat menyerap 

materi pembelajaran dengan baik. 

3. Mulai diajari seni, misalnya gendhing Jawa. Hal ini dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung serta mengolah emosi anak. 

4. Diajak bermain misalnya “dhakon”, untuk melatih anak berhitung 

dan menghafal urutan angka standar. 

5. Bermain prakarya, misalnya menggunting. Hal ini dapat melatih 

anak dalam hal mengendalikan diri. 

6. Pewarnaan, cara ini hampir sama dengan prakarya, karena dapat 

melatuh anak dalam mengendalikan diri. 

                                                             
36 Pendapat ahli Lihat Transkrip Wawancara koding 25/W/26-VI/2015 
37 Lihat Transkrip Wawancara koding 27/W/3-VII/2015 
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7. Yang terakhir adalah pendampingan yang sesuai untuk pencapaian 

hasil belajar maksimal.  

f. Evaluasi  

Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment 

yang telah diberikan di atas berhasil dengan baik, artinya ada kemajuan 

atau bahkan gagal sama sekali. Alat yang digunakan untuk evaluasi ini 

dapat berupa tes prestasi belajar (Achioment test).
38

 

Untuk mengadakan pengecekan kembali atas hasil treatment yang 

kurang berhasil, maka secara teoritis langkah-langkah yang perlu 

ditempuh, adalah sebagai berikut:
39

 

 

1) Re ceking 

2) Re diagnosis 

3) Re prognosis 

2. Re Treatment 

3. Re evaluasi. 

 

 

 

                                                             
38  Cholil. Psikologi Pendidikan ; Telaah Teoritik dan Praktik ( Surabaya: IAIN Sunan Ampel 

Press, 2011), 218-219 
39 M. Dalyono. Psikologi Pendidikan ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 255 
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B. Telaah Pustaka Terdahulu 

1. Skripsi dari Siti Maratus Sholikhah STAIN Ponorogo Tahun 2014, dengan 

judul : UPAYA RUMAH CERDAS AZMIRA DALAM MENGATASI 

KESULITAN BELAJAR SISWA MI/SD DI KECAMATAN SUKOREJO 

TAHUN PELAJARAN 2014
40

. dengan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Jenis kesulitan dialami siswa di Rumah Cerdas Azmira digolongkan 

menjadi 3 yaitu, Learning Disabilities, Underachiever, dan Slow Learner. 

Yang tergolong Learning Disabilities adalah anak yang sulit 

berkonsentrasi, anak hiperaktif (fisik sulit diam), sulit dalam menghitung 

angka, dan anak yang belum bisa membaca. Sedangkan yang tergolong 

Underachiever adalah anak yang kurang percaya diri dengan 

kemampuannya. Dan yang tergolong Slow Leaner adalah anak yang lemah 

dalam mengingat dan anak yang sulit memahami soal dan materi pelajaran. 

b. Upaya yang dilakukan Rumah Cerdas Azmira dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa dengan menciptakan suasana yang nyaman dalam 

pembelajaran. Suasana yang nyaman ini ditunjukkan dengan berbagai 

macam metode yang menyenangkan dan didukung dengan sarana dan 

prasarana yang mendukung pembelajaran. Metode yan digunakan untuk 

anak yang hiperaktif dengan metode outdor atau belajar di luar kelas. 

Untuk anak yang sulit memahami soal dan materi pelajaran dengan metode 

                                                             
40 Sripsi Siti Maratus Sholikhah STAIN Ponorogo Tahun 2014, Upaya Rumah Cerdas Azmira 

Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Mi/Sd Di Kecamatan Sukorejo Tahun Pelajaran 2014 
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menyisipkan gambar pada materi pelajaran. Untuk anak yang sulit 

menghitung dengan metode jarimatika (menghitung dengan 10 jari- jari 

tangan). Anak yang kurang percaya diri dan sulit konsentrasi dengan 

metode drill atau latihan berulang. Anak yang suka bercerita dengan 

metode ceramah, dan anak yang belum bisa membaca dengan metode 

cantol roudhoh ( membaca dengan teknik teman). Selain itu juga menjalin 

kerjasama dan komunikasi yang baik dengan orang tua/wali murid siswa 

yang mengalami kesulitan belajar minimal satu bulan sekali. Komunikasi 

ini dilakukan dengan langsung bertemu dengan orang tua siswa dengan via 

handphone. 

c. Manfaat bimbingan belajar pada prestasi belajar siswa Rumah Cerdas 

Azmira adalah membantu siswa menguasai materi pelajaran di sekolah 

sehingga ketika di sekolah prestasi belajar siswa menigkat. Minat belajar 

siswa akan meningkat dengan adanya prestasi belajar yang meningkat.  

Pebedaan penelitian yang dilakukan Siti Maratus Sholikhah dan penelitian 

ini adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Maratus Shilokhah, 

kesulitan yang dialami objek penelitian telah diketahui. Upaya mengatasi anak 

kesulitan belajar  di Rumah Cerdas Azmira juga telah dilakukan, sebab masalah 

dari kesulitan belajar sudah diketahui. Sedangkan pada penelitian ini kesulitan 

belajar objek serta upaya mengatasinya  masih dalam penyelidikan/penelitian. 
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2. JURNAL ILMIAH MITRA SWARA GANESHA, ISSN; 2356 – 3443 VOL. 1 

NO. 1 JULI 2014 OLEH Dra. Samisih M.Pd., dengan judul PERAN GURU 

KELAS DALAM MENANGANI KESULITAN BELAJAR SISWA 

SEKOLAH DASAR MELALUI  LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR
41

, 

dengan kesimpulan sebagai berikut:  

Perkembangan  kemampuan  siswa  secara  optimal  untuk  berkreasi,  

mandiri, bertanggung jawab dan  memecahkan masalah merupakan tanggung 

jawab  yang besar dari kegiatan  pendidikan. Oleh  karena  itu,  pemahaman  

potensi  pribadi sangat  penting  untuk perkembangan  siswa  sebagai  manusia  

yang  utuh. Disamping  itu,  dalam  perkembangannya siswa  sering  kali  

menghadapi  masalah  yang  tidak  mampu  dipecahkan  sendiri,  sehingga 

mengganggu keberhasilan belajarnya.  

Untuk  membantu  proses  perkembangan  pribadi  dan  mengatasi  masalah  

yang dihadapi  sering  kali  siswa  memerluakan  bantuan  professional.  

Sekolah  harus  dapat menyediakan   layanan  professional  yang  dimaksud  

berupa  layanan  bimbingan  dan koseling, karena sekolah merupakan 

lingkungan yang terpenting setelah keluarga. Layanan ini  dalam  batas  tertentu 

seperti  pada  sekolah  dasar dapat  dilakukan oleh guru kelas, maka diharapkan  

guru  kelas  mampu  memberikan  layanan  bimbingan  belajar  pada  siswa  

                                                             
41 Samisih, Peran Guru Kelas Dalam Menangani Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar 

Melalui  Layanan Bimbingan Belajar, Jurnal Ilmiah Mitra Swara Ganesha, Issn; 2356 – 3443 Vol. 1 

No. 1 Juli 2014. FKIP UTP Surakarta 



52 

 

 

 

yang membutuhkan.  Layanan  bimbingan  belajar  dapat  diberikan  kepada  

siswa  yang  mengalami masalah belajarnya, seperti: kesulitan belajar.   

Tugas  pertama  guru  dalam  bimbingan  adalah  mengetahui  atau  

mengenal permasalahan  belajar  siswa.  Pekerjaannya  di  dalam  kelas  serta  

kegiatan  bimbingannya tidak  akan  memperoleh  hasil  yang  memadai,  jika  

seorang  guru  belum/  tidak  memahami murid- muridnya.  Maka  agar  proses  

bimbingan  dapat  berjalan  dengan  baik  dengan  hasil yang optimal, guru 

harus mengenal dan memahami siswa-siswinya terlebih dahulu.   

Sejalan  dengan kebutuhan  selama  pelaksanaan  pembelajaran,  peran  dan  

tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga 

menuntut guru untuk senantiasa  melakukan  berbagai  peningkatan  dan  

penyesuaian  kemampuan profesionalnya. Selain  guru  mampu  menyampaikan  

materi  secara  professional,  mampu mengenali  kebutuhan  siswa  dalam  

belajarnya  dan  mampu  memberikan  bimbingan  belajar kepada siswa yang 

membutuhkan. 

 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini sungguh berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti berusaha 

menyelidiki apa yang dialami oleh siswa, apa saja faktor penyebabnya serta 

alternatif solusi apa yang dapat dilakukan untuk menangani masalah siswa. 

Peneliti di sini juga menggunakan pendapat ahli yakni Psikolog dari RSUD 

Ponorogo untuk alternatif solusi.  


