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BAB  II 

LANDASAN  TEORI  

DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

A. Landasan  Teori. 

1. Pengertian dan macam-macam Kesulitan Belajar 

Menurut Drs. Tadjab, M.A. dalam bukunya Ilmu Jiwa Pendidikan, 

belajar bisa didefinisikan “berubahnya kemampuan seseorang untuk 

melihat, berfikir, merasakan, mengerjakalan sesuatu, melalui berbagai 

pengalaman-pengalaman yang sebagiannya bersifat perseptual, 

sebagiannya bersifat intelektual, emosional maupun motorik.”1
  

Menurut James O. Wittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai 

proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman.
2
  

Menurut Howard L. Kingsley, “Belajar adalah proses di mana 

tingkah laku (dalam artian luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek 

atau latihan.
3
  

Adapun kesulitan belajar sendiri, dapat diartikan sebagai 

hambatan dan gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh 

adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf integensi dan 

kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. 

                                                           
1
 Tadjab, Ilmu Jiwa Pendidikan, (Surabaya: KaryaAbditama, 1994), hal. 46 

2
 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 104 

3
 Ibid,104 
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Jadi, dapat dikatakan kesulitan belajar siswa dapat ditunjukkan 

oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan 

tersebut bisa bersifat psikologis, sosiologis maupun fisiologis. 

Kesulitan belajar siswa dapat ditunjukkan oleh adanya hambatan 

tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan tersebut dapat bersifat 

psikologis, sosiologis maupun fisiologis. Hambatan tersebut 

menyebabkan prestasi belajar siswa yang dicapai berada di bawah 

semestinya. 

Macam-macam kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang 

sangat luas, diantaranya : 

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. 

b) Learning disfunction adalah 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. 
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c) Underachiever merupakan siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat 

potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi 

belajarnya tergolong rendah. 

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. 

e) Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada 

gejala dimana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, 

sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya.  

Siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti tergolong dalam 

pengertian di atas akan tampak dari berbagai gejala. Terjadinya proses 

belajar, atau apakah suatu aktivitas itu memberikan pengalaman belajar, 

itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara garis besarnya faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya proses belajar tersebut, dapat 

dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor intern, yang ada dan 

berasal dari dalam diri pelajar, dan faktor ekstern, yaitu kondisi dan 

situasi di luar diri si pelajar.
4
  

1) Faktor internal 

a) Kurangnya bakat khusus untuk suatu situiasi belajar tertentu. 

Sebagai halnya intelegensi, bakat juga merupakan wadahuntuk 

mencapai hasil belajar tertentu. Peserta didik yang kurang atau 

                                                           
4
 Tadjab, Ilmu Jiwa Pendidikan, (Surabaya: KaryaAbditama, 1994), hal. 51-52 
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tidak berbakat untuk suatu kegiatan belajar tertentu akan 

mengalami kesulitan dalam belajar. 

b) Kurangnya kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. 

Kemampuan dasar (intelegensia) merupakn wadah bagi 

kemungkinan tercapainya hasil belajar yang diharapkan.jika 

kemampuan dasar rendah, maka hasil belajar yang dicapai akan 

rendah pula, sehingga menimbulkan kesulitan dalam belajar. 

c) Kurangnya motivasi atau dorongan untuk belajar, tanpa adanya 

motivasi yang besar peserta didik akan banyak mengalami 

kesulitan dalam belajar, karena motivasi merupakan faktor 

pendorong kegiatan belajar. Persaingan yang sehat antar individu 

maupun antar kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik. 

d) Faktor jasmaniah tidak mendukung kegiatan belajar, seperti 

gangguan kesehatan, cacat tubuh, gangguan penglihatan, gangguan 

pendengaran dan lain sebagainya. 

e) Faktor hereditas (bawaan) yang tidak mendukung kegiatan belajar, 

seperti buta warna, kidal, cacat tubuh dan lain sebagainya. 

2) Faktor internal 

a) Faktor lingkungan sekolah yang tidak memadai bagi situasi belajar 

peserta didik, seperti cara mengajar, sikap guru, kurikulum atau 

materi yang akan dipelajari, perlengkapan belajar yang tidak 
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memadai, teknik evaluasi yang kurang tepat, ruang belajar yang 

kurang nyaman dan sebagianya.  

b) Situasi keluarga yang kurang mendukung situasi belajar peserta 

didik, seperti rumah tangga yang kacau (broken home), kurangnya 

perhatian orang tua karena sibuk dengan pekerjaannya, kurangnya 

kemampuan orang tua dalam memberikan pengarahan dan lain 

sebagainya.   

c) Situasi lingkungan sosial yang menggangu kegiatan belajar siswa, 

seperti pengaruh negatif dari pergaulan, situasi masyarakat yang 

kurang memadai, gangguan kebudayaan, film, bacaan, permainan 

elektronik, play station, dan sebagainya. 

 

2. Langkah untuk Mengatasi Kesulitan Belajar 

Mengatasi kesulitan belajar, tidak dapat dipisahkan dari faktor-

faktor kesulitan belajar. Langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan 

belajar adalah sebagai berikut:
5
 

a. Pengumpulan Data 

Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar, 

diperlukan banayk informasi. Untuk memperoleh informasi tersebut, 

maka perlu diadakan suatu pengamatan langsung yang disebut dengan 

pengumpulan data. 

 

                                                           
5
 Tadjab, Ilmu Jiwa Pendidikan, (Surabaya: KaryaAbditama, 1994), hal. 96-101 
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b. Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul dari kegiatan tahap pertama tersebut, 

selanjutnya diadakan pengolahan secara cermat. Dalam pengolahan 

data langkah yang dapat ditempuh antara lain: 

1) Diagnosis 

Diagnosis adalah keputusan (penentu) mengenai hasil dari 

pengolahan data. Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai 

berikut  (a) Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak (berat 

dan ringannya). (b).Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut 

menjadi sumber penyebab kesulitan belajar. (c). Keputusan 

mengenai factor utama penyebab kesulitan belajar. 

2) Pragnosis 

Prognosis artinya “ramalan”. Apa yang telah ditetapkan 

dalam tahap diagnosis, akan menjadi dasar utama dalam 

menyusun dan menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang 

harus diberikan kepadanya untuk membantu mengatasi 

masalahnya. 

3) Treatment atau Perlakuan 

Perlakuan disini maksudnya adalah pemberian bantuan 

kepada anak yang bersangkutan (yang mengalami kesulitan 

belajar) sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap 

prognosis tersebut. Bentuk treatment yang mungkin dapat 
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diberikan, contohnya bimbingan belajar kelompok, bimbingan 

belajar individual dan lain-lain. 

4) Evaluasi 

Evaluasi disini untuk mengetahui apakah treatment yang 

telah diberikan tersebut berhasil dengan baik, artinya ada 

kemajuan, atau bahkan gagal sama sekali. Kalau 

ternyata treatment yang diberikan tidak berhasil, maka diadakan 

pengecekan kembali.  

Pendekatan layanan khusus bagi anak berbakat dan berkesulitan 

belajar spesifik lebih bersifat pendekatan individual. Pendekatan 

individual ini lebih memperhatikan potensi yang dimiliki oleh anak. 

Pendekatan layanan pendidikan bagi anak berkesulitan belajar 

spesifik ada tiga macam, yaitu:
6
 

a. Layanan remidiasi 

Layanan remidiasi terfokus pada upaya menyembuhkan, 

mengurangi, dan bahkan kalau mungkin mengatasi kesulitan yang 

dialami anak. Dalam layanan ini anak dibantu dalam keterampilan 

perseptual dan kecakapan dasar berbahasa, sehingga ia mampu  

memperoleh kemajuan belajar yang normal. Dalam layanan remidiasi 

ini sering digunakan beberapa teknik dalam modifikasi perilaku, di 

                                                           
6
 Suparno, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Jakarta: Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. 

2000), 26-27 
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antaranya dengan pemberian penguatan, tabungan kepingan, atau 

teknik  lain yang sesuai dengan kebutuhan anak. 

b. Layanan kompensasi 

Layanan kompensasi diberikan dengan cara menciptakan 

lingkungan belajar khusus di luar lingkungan belajar  yang normal, 

sehingga memungkinkan anak memperoleh kemajuan dalam 

pembentukan perseptual dan bahasa. 

c. Layanan Prevensi 

Layanan prevensi adalah layanan yang diberikan sebelum anak 

mengalami ketunacakapan belajar di sekolah. Layanan ini diawali 

dengan melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek yang 

dimungkinkan menimbulkan atau menyebabkan ketunacakapan 

belajar.  

Langkah yang dilakukan dalam layanan ini diawali dengan 

memberikan tes kemampuan dasar anak dalam membaca, menulis, 

berhitung, dan melakukan koordinasi gerak. Langkah selanjutnya 

dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan terhadap aspek-aspek 

pribadi anak, di antaranya pemeriksaaan kesehatan, perkembangan, 

penglihatan dan pendengaran, keterampilan dan perseptual. 

 

3. Layanan Bimbingan Belajar 

a. Pengertian Bimbingan Belajar 

Masalah belajar merupakan inti dari masalah pendidikan, 

karena belajar merupakan kegiatan utama dalam pendidikan dan 
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pengajaran. Perkembangan belajar siswa tidak selalu berjalan lancar 

dan memberikan hasil yang diharapkan. Adakalanya mereka 

menghadapi berbagai kesulitan atau hambatan. Murid-murid seperti 

ini perlu diberikan bantuan atau pertolongan yang disebut dengan 

layanan bimbingan belajar. Terdapat beberapa pengertian bimbingan 

belajar menurut para ahli antara lain sebagai berikut : 

1) Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan 

bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman 

menujukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa 

dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau 

rendahnya intelegensi. seringkali kegagalan itu terjadi 

disebabkan karena mereka tidak mendapat layanan bimbingan 

yang memadai.
7
  

2) Bimbingan belajar yaitu bimbingan yang diarahkan untuk 

membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan 

masalah-masalah akademik.8  

3) Bimbingan belajar yaitu bimbingan yang diarahkan untuk 

membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan 

keterampilan dalam belajar, dan memecahkan masalah – masalah 

belajar.9  

                                                           
7
 Prayitno & Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2004), 279 
8
 Nurihsan, Achmad Juntika Bimbingan dan Penyuluhan (Renika Aditama ,2003), 20 

9
 Yusuf, Syamsu LN, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja  (Bandung : PT. Remaja 

Rosda 2006), 37 
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Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang 

dimaksud dengan layanan bimbingan belajar ialah suatu proses 

bantuan yang diberikan kepada individu (murid) atau kelompok 

untuk dapat mengatasi masalah – masalah yang dihadapinya dalam 

belajar, agar setelah melaksanakan kegiatan belajar – mengajar 

mereka dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik sesuai dengan 

kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki masing – masing. 

Secara umum, bimbingan belajar bertujuan untuk mencapai 

penyesuaian akademis secara optimal sesuai dengan potensi yang 

dimiliki siswa. Secara khusus, tujuan bimbingan belajar adalah 

sebagai berikut : 

1) Siswa dapat memahami dirinya, misalnya siswa dapat 

memahami keunggulan dan kelemahan diri. Hal ini dapat tercipta 

jika siswa merasa aman dan bebas untuk mengungkapkan dan 

mewujudkan dirinya. 

2) Siswa memiliki keterampilan belajar, misalnya keterampilan 

untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan. 

3) Siswa mampu memecahkan masalah belajar, misalnya 

bagaimana cara menyelesaikan persoalan secara kreatif, tiak 

cukup untuk hanya mengemukakan macam – macam gagasan 

atau menghasilkan sejumlah kemungkinan penyelesaian masalah. 

4) Terciptanya suasana belajar yang kondusif bagi siswa. 
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5) Siswa memahami lingkungan pendidikan. 

Sehingga dengan adanya bimbingan belajar itu siswa tidak 

ada yang terabaikan, baik itu siswa yang memiliki masalah belajar 

atau siswa yang memiliki kemampuan lebih. 

b. Jenis – Jenis Masalah Belajar 

Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami 

oleh seseorng murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. 

Hal tersebut berhubungan dengan keadaan dirinya yaitu berupa 

kelemahan – kelemahan yang dimilikinya dan juga mungkin karena 

lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah seperti 

ini tidak hanya dialami oleh murid – murid yang terbelakang saja, 

tetapi juga dapat dialami oleh murid – murid yang pandai atau 

cerdas. Masalah – masalah belajar tersebut dapat digolongkan atas : 

1) Sangat cepat dalam belajar, yaitu murid – murid yang tampaknya 

memiliki bakat akademik yang cukup tinggi, memiliki IQ sebesar 

130 atau lebih, dan memerlukan tugas – tugas khusus yang 

terencana. 

2) Keterlambatan akademik, yaitu murid – murid yang tampaknya 

memiliki intelegensi normal tetapi tidak dapat memanfaatkannya 

dengan baik. 

3) Lambat belajar, yaitu murid – murid yang tampaknya memiliki 

kemampuan yang kurang memadai. Mereka memiliki IQ sekitar 
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70 – 90 sehingga perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan 

bantuan khusus. 

4) Penempatan kelas, yaitu murid – murid yang umur, kemampuan, 

ukuran, dan minat – minat social yang terlalu besar atau terlalu 

kecil untuk kelas yang ditempatinya. 

5) Kurang motif dalam belajar, yaitu murid – murid yang kurang 

semangat dalam belajar. Mereka tampak jera dan malas.  

6) Sikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu murid – murid 

yang kegiatan atau perbuatan belajarnya berlawanan atau tidak 

sesuai dengan yang seharusnya, seperti suka menunda – nunda 

tugas, belajar pada saat akan ujian saja. 

7) Kehadiran di sekolah, yaitu murid – murid yang sering tidak 

hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama 

sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya.  

c. Stategi layanan bimbingan 

Dalam memberikan layanan bimbingan pembimbing harus 

menggunakan strategi dan membedakan masalah pada siswa 

bimbingannya. Dalam memberikan bimbingan terdapat dua 

pendekatan dalam menggariskan strategi layanan bimbigan yaitu :
10

 

1) Berdasarkan kasus dan masalahnya 

a) Layanan kelompok yaitu jika terdapat sejumlah individu 

(siswa) yang mempunyai kebutuhan atau permasalahan yang 

                                                           
10

 Makmun, abin syamsudin, psikologi kependidikan (bandung : remaja rosdakarya, 2007),293 
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serupa atau terdapat masalah yang dialami individu namun 

menyangkut keperluan adanya hubungan orang lain 

(kerjasama, toleransi, tenggangrasa loyalitas, demokratis, 

menghargai pendapat orang lain dan interaksi social lainnya. 

Bimbingan kelompok ini dapat dilangsungkan secara formal 

seperti diskusi, ceramah, remedial fisikodrama dan 

sebagainya. Dapat pula dengan informal seperti rekreasi 

bersama, karyawisata kegiatan pesta sekolah kegiatan hari 

besar dan sebagainya. 

b) Layanan individual yaitu digunakan kalau permasalahan 

yang dihadapi individu itu bersifat pribadi dan memerlukan 

proses melakukan pilihan, pengambilan keputusan yang 

menuntut kesadaran, pemahaman, penerimaan aspek 

emosional, moralitas, kesulitan belajar (menulis, membaca 

dan sebagainya) yang memerlukan ketekunan dan usaha atau 

latihan yang seksama dari individu yang bersangkutan. 

Bimbingan ini dapat dilakukan oleh guru, konselor, 

psikolog, dokter, orang tua dan sebagainya. 

2) Berdasarkan ruang lingkup permasalahannya 

a) Strategi bimbingan melalui kelas yaitu bimbingan yang 

ditekankan sebagai suatu proses yang penting dan 

berkesinambungan sebagai suatu pengaruh yang 

menyenangkan bagi pembinaan prilaku social, keefektifan 
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pribadi dalam kehidupan sehari-hari, kemajuan dan 

kompetisi akademis, serta pembinaan sikap dan nilai.  

b) Bimbingan melalui layanan khusus yang bersifat 

suplementer yaitu yaitu bimbingan yang dilakukan oleh 

petugas khusus yang ditujukan gunan mengatasi masalah 

poko secara terpilih. Bimbingan lebih bersifat bantuan 

individu dalam mengambil keputusan, mengadakan pilihan, 

dan sebagainya. Layanan ini bersifat klinis yang dilakukan 

para ahli yang terlatih dan dipersiapkan khusus untuk itu. 

 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Masalah belajar adalah masalah bagi setiap manusia, dengan 

belajar manusia memperoleh keterampilan, kemampuan sehingga 

terbentuklah sikap dan bertambahlah ilmu pengetahuan. Jadi hasil 

belajar itu adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam 

usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah yang 

diwujudkan dalam bentuk raport pada setiap semester. 

Untuk mengetahui perkembangan sampai di mana hasil yang 

telah dicapai oleh seseorang dalam belajar, maka harus dilakukan 

evaluasi. Untuk menentukan kemajuan yang dicapai maka harus ada 

kriteria (patokan) yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan 

sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh strategi belajar 



33 
 

 

mengajar terhadap keberhasilan belajar siswa. Hasil belajar 

siswa menurut W. Winkel adalah, keberhasilan yang dicapai oleh 

siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan 

dalam bentuk angka.
11

 

Menurut Winarno Surakhmad,  hasil belajar siswa bagi 

kebanyakan orang berarti ulangan, ujian atau tes. Maksud ulangan 

tersebut ialah untuk memperoleh suatu indek dalam menentukan 

keberhasilan siswa.
12

 

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam 

proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan 

dan pembentukan tingkah laku seseorang. Untuk menyatakan bahwa 

suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki 

pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun untuk 

menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum 

yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa 

suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan pembelajaran 

dinyatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran khususnya dapat 

dicapai. 

Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran 

khusus, guru perlu mengadakan tes formatif pada setiap menyajikan 

                                                           
11

 W. Winkel Psikologi Pengajaran  (Yogyakarta: Media abadi 1989),82 
12

 Winarno Surakhmad , Interaksi Belajar Mengajar, (Bandung: Jemmars, 1980),25 
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suatu bahasan kepada siswa. Penilaian formatif ini untuk mengetahui 

sejauh mana siswa telah menguasai tujuan pembelajaran khusus 

yang ingin dicapai. Fungsi penelitian ini adalah untuk memberikan 

umpan balik pada guru dalam rangka memperbaiki proses belajar 

mengajar dan melaksanakan program remedial bagi siswa yang 

belum berhasil. Karena itulah, suatu proses belajar mengajar 

dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan pembelajaran 

 khusus dari bahan tersebut.  

b. Indikator Hasil Belajar Siswa 

Yang menjadi indikator utama hasil belajar siswa adalah 

sebagai berikut: 

1) Ketercapaian Daya Serap terhadap bahan pembelajaran yang 

diajarkan, baik secara individual maupun kelompok. 

Pengukuran ketercapaian daya serap ini biasanya dilakukan 

dengan penetapan Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM) 

2) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran telah 

dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

Namun demikian, indikator yang banyak dipakai sebagai 

tolak ukur keberhasilan adalah daya serap.
13

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

                                                           
13

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta Rineka Cipta , 

2002),120 
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Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor 

utama, yakni faktor dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar 

diri siswa, terutama kamampuan yang dimilikinya. Faktor 

kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan 

belajar siswa yang dicapai. 

Di samping faktor kemampuan yang dimiliki oleh siswa, juga 

ada faktor lain seperti motivasi belajar, ketekunan, sosial ekonomi, 

faktor fisik dan psikis. Adapun pengaruh dari dalam diri siswa, 

merupakan hal yang logis dan wajar, sebab hakekat perbuatan 

belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati dan 

disadarinya, siswa harus merasakan adanya suatu kebutuhan untuk 

belajar dan berprestasi. Ia harus mengerahkan segala daya dan upaya 

untuk mencapainya. 

Selain itu juga bergantung dari lingkungan, artinya ada 

faktor-faktor yang berada di luar dirinya yang dapat menentukan dan 

mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu lingkungan 

pelajaran yang dominan mempengaruhi hasil belajar siswa di 

sekolah adalah kualitas pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas 

pengajaran ialah tinggi rendahnya atau pun efektif tidaknya proses 

pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, 

hasil belajar siswa di sekolah dipengaruhi oleh kamampuan siswa 

dan kualitas pengajaran. 
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d. Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain 

mengungkapkan, bahwa untuk mengukur dan mengevaluasi hasil 

belajar siswa tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. 

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkunya, tes prestasi belajar dapat 

digolongkan ke dalam jenis penilaian, sebagai berikut:
14

 

1) Tes Formatif, penilaian ini dapat mengukur satu atau beberapa 

pokok bahasan tertentu dan tujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan 

tersebut. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses 

belajar mengajar dalam waktu tertentu. 

2) Tes Subsumatif, tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran 

tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh gambaran daya serap siswa untuk 

meningkatkan tingkat prestasi belajar atau hasil belajar siswa. 

Hasil tes subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki 

proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan 

nilai rapor. 

3) Tes Sumatif, tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa 

terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan 

selama satu semester, satu atau dua bahan pelajaran. Tujuannya 
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adalah untuk menetapkan tarap atau tingkat keberhasilan 

belajar siswa dalam satu periode belajar tertentu. Hasil dari tes 

sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun 

peringkat (rangking) atau sebagai ukuran mutu sekolah.  

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Hasil telaah pustaka yang dilakukan peneliti dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variable penelitian yang sedang 

diteliti adalah hasil penelitian saudara SYAHRUL ALWAN SARWO EDI 

(243.032.084) dengan judul skripsi Implementasi Bimbingan Social-Pribadi 

Dalam Lembaga Pendidikan Islam Studi Deskriftif Pelaksanaan Kegiatan 

Bimbingan Di Madrasah Aliyah Negeri Kembangsawit Kebonsari Madiun 

pada tahun 2010. Dari penelitian tersebut disimpulkan sebagai berikut : (1) 

Motifasi adanya bimbingan social-pribadi di MAN Kembangsawit karena 

menurunnya tingkat kedisiplinan siswa, dan bimbingan ini berfungsi kuratif 

yaitu berupaya memberi bantuan kepada siswa yang mengalami masalah (2) 

Bentuk kegiatan bimbingan adalah pelayanan konseling perorangan, 

penanganan masalah dengan menggunakan system skor, dan pola bimbingan 

di MAN Kembangsawit termasuk pada guidance as a subsistem of  education 

yaitu bimbingan saling berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan, dan (3) 

Factor yang mendukung kegiatan bimbingan adalah koordinasi yang baik dari 

komponen madrasah, sedang factor penghambat kegiatan bimbingan adalah 
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ada beberapa pihak yang kurang koordinasi, terbatasnya waktu penanganan 

dan kurang profesionalnya guru BP yang ada. 

Penelitian diatas terbatas pada penelitian tentang bentuk kegiatan 

bimbingan, dan factor pendukung dan penghambatnya yang terfokus pada 

bimbingan siswa dalam bentuk kedisiplinan dan keaktifan belajar. Sedangkan 

penelitian ini meneliti tentang bimbingan keagamaan dasar yang berupa 

bimbingan ibadah, baca tulis al qur’an dan pembiasaan akhlaqul karimah. 

 

 

 

 


