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ABSTRAK 

 

Nama Penyusun : Sahabuddin  

NIM : 98 041 111 

Judul Skripsi : Hambatan-hambatan Psikologis Siswa dalam Mengikuti 

Pelajaran Psndidikan Agama Islam di PMPN 02 Polewali 

Kabupaten Polmas 

 

Skripsi ini berkenaan tentang studi salah satu aspek dari upaya 

mengatasi hambatan-hambatan psikologis siswa mengenai pendidikan agama 

islam. Pokok permaslahannya adalah bagaimana urgensi psikologis menurut 

pandangan pendidikan agama Islam. Masalahnya ini dilihat dengan pendekatan 

sosial religius dan dibahas dengan metode penelitian kualitatif dan dengan 

analisis isi dan data. 

Pendidikan bagi umat manusia adalah merupakan sistem dan cara 

meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang, sehingga dalam sepanjang 

sejarah hidup umat manusia di muka bumi ini, hampir tak ada kelompok 

manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan 

peningkatan kualitasnya, sekalipun dalam kelompok masyarakat primitif 

sekalipun. 

Masa pendidikan anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama merupakan 

kesempatan yang sangat baik, untuk membina pribadi anak setelah orang tua. 

Sekolah lanjutan tingkat pertama merupakan dasar pembinaan bagi pribadi 

anak. Apabila pembinaan pribadi anak terlaksana dengan baik, maka dampak 

psikologis anak dapat dilewati dengan baik dan tidak terpengaruh dengan 

kedaan lingkungan di sekitarnya serta masa remajanyapun dapat dilewati 

dengan mudah dan tidak akan mengalami kesukaran. 
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BAB  I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam berbagai literatur tentang pendidikan agama Islam, dikemukakan 

bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha sadar atau asuhan terhadap 

siswa agar dapat memahami apa yang terkandung di dalam ajaran Islam secara 

kesleuruhan. Memahami ajaran Islam dimulai dengan menghayati makna dan 

tujuan hidup, maka pada akhirnya diharapkan dapat mengamalkan dan 

menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai pendangan hidup, sehingga dapat 

memperoleh keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan 

hidup yang dimaksud tercermin dalam firman Allah SWT. QS. Adz-Zariyat 

(51):56. 

 .وماخلقت الجن واالنس اال ليعبدون

Terjemahnya: 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

menyembah-Ku.
1
 

                                                 

1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Revisi (Semarang: CV.Toha 

Putra, 1998), h. 862  
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Pendidikan agama Islam merupakan bagian pendidikan yang sangat 

penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak 

dan keagamaan.
2
 

Oleh sebab itu, pendidikan agama Islam ditujukan untuk membina 

mental dan spiritual siswa agar dapat mengarahkannya  pada  perilaku yang 

baik dan mulia serta dapat merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dr. H. Mappanganro, M.A. mengemukakan bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam pada sekolah lanjutan tingkat pertama adalah sebagai  

berikut : 

Memberikan kemampuan dasar kepada siswa tentang agama Islam untuk 

mengembangkan kehidupan beragama sehingga menjadi manusia muslim 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia 

sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota ummat 

manusia serta untuk mengikuti pendidikan menengah.
3
 

Prof. Dr. Zakiah Daradjat, mengemukakan bahwa ada tiga aspek 

penting yang menjadi tujuan pendidikan agama Islam ialah aspek keimanan, 

ilmu dan amal yang pada dasarnya berisi: 

a. Menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif 

dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan anak 

                                                 

2
Prof. Dr. Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), h. 87.  

3
Dr. H. Mappanganro, M.A. Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah, (Ujung Pandang: 

Yayasan Ahkam, 1996), h. 31.  
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yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah Swt. taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 

b. Keataatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki anak. Berkat 

pemahaman tentang pentingnya agama dan ilmu pengetahuan (agama dan 

umum) maka anak menyadari  keharusan menjadi seorang hamba Allah 

yang beriman dan berilmu pengetahuan. Karenanya, ia tidak pernah 

mengenal henti untuk mengejar ilmu teknologi baru dalam rangka mencari 

keridhaan Allah Swt. Dengan iman dan ilmu itu, semakin hari semakin 

menjadi lebih bertaqwa kepada Allah Swt. sesuai dengan tuntutan Islam.  

c. Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam semua 

lapangan hidup dan kehidupan serta dapat menghayati ajaran agama Islam 

secara mendalam dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan 

sebagai pedoman hidup, baik dalam hubungan dirinya dengan Allah Swt. 

Melalui ibadah shalat umpamanya dan dalam hubungannya dengan sesama 

manusia yang tercermin dalam akhlak perbuatan setan dalam hubungan 

dirinya dengan alam sekitar melalui cara pemeliharaan dan pengolahan alam 

serta pemanfaatan hasil usahanya.
 4

 

                                                 

4
Prof. Dr. Zakiah Daradjat, dkk, Op.cit., h 98-90.  
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Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya 

pendidikan agama Islam itu, berorientasi pada pembinaan dan penanaman 

nilai-nilai ajaran Islam kepada siswa agar mempunyai keyakinan yang teguh 

(istiqamah) kepada Allah Swt. sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. 

Luqman (31) : 13 yaitu : 

 واذقال لقمن البنه وهو يعظه يبنى التشرك بااهللا ان الشرك لظلم عظيم
Terjemahnya: 

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar 

kezaliman yang besar”.
 5
 

Untuk menerapkan agama Islam dan untuk mencapai tujuan seperti 

yang telah dikemukakan di atas bukanlah suatu hal yang mudah bagi siswa 

menerimanya serta mengikuti pendidikan agama Islam, khususnya bagi siswa 

pada SMPN 02 Polewali Kabupaten Polmas merupakan obyek penelitian bagi 

penulis dalam pembahasan skripsi ini. Dalam hal ini para siswa dalam 

mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 02 Polewali kabupaten 

Polmas akan menghadapi berbagai hambatan psikologis, baik di sekolah 

maupun di masyarakat.  

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam mengikuti 

pelajaran pendidikan agama Islam akan mengalami kesulitan dalam mengikuti 

                                                 

5
Departemen Agama RI., Op.cit., h. 654.  
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pelajaran pendidikan agama Islam. Kesulitan yang dimaskud adalah siswa 

akan dihadapkan pada kondisi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen. 

Hambatan berikutnya adalah kurangnya tenaga pengajar pendidikan agama 

Islam di SMPN 02 Polewali kabupaten Polmas, sehingga para siswa khususnya 

yang beragama Islam tidak mempunyai perhatian penuh dalam mengikuti 

pelajaran tersebut. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah penulis akan 

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Hambatan-hambatan psikologis apakah yang dihadapi oleh siswa dalam 

mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 02 Polewali 

kabupaten Polmas ? 

2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam 

dalam mengatasi hambatan-hambatan psikologis yang dihadapi oleh siswa. 

C. Hipotesis  

Berdasarkan pokok masalah di atas, penulis akan mengemukakan 

beberapa hipotesis sebagai berikut : 

1. Hambatan psikologis yang dihadapi oleh siswa dalam mengikuti pelajaran 

pendidikan agama Islam di SMPN 02 Polewali kabupaten Polmas adalah 

siswa kurang termotivasi oleh karena masyarakat yang ada di sekitar 
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sekolah tersebut mayoritas beragama Kristen, sehingga siswa yang 

beragama Islam merasa rendah diri dan merasa enggan untuk mengikuti 

pelajaran pendidikan agama Islam. 

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam 

mengatasi hambatan-hambatan psikologis yang dialami siswa di SMPN 02 

Polewali kabupaten Polmas adalah guru menumbuhkan rasa percaya diri 

pada siswa agar tidak terpengaruh pada godaan dan hasutan dari orang-

orang yang ada di sekitarnya, dan yang terpenting lagi adalah guru 

pendidikan agama Islam membimbing anak-anak didiknya di luar jam 

sekolah. 

D. Pengertian Judul  

Untuk mengarahkan pemahaman dan untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang pengertian skripsi yang berjudul “Hambatan-hambatan 

Siswa dalam Mengikuti Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 02 

Polewali Kabupaten Polmas”, terdapat kata-kata penting di antaranya sebagai 

berikut: 

Kata "Hambatan" berasal dari kata hambat berarti menahan, merintangi, 

menghalangi,
6
 atau bermakna hambatan atau rintangan.

7
 Kata "Psikologis" 

berarti ilmu pengetahuan yang mengadakan penyelidikan atas gejala-gejala 

                                                 

6
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. VIII; Jakarta: Balai Pustaka, 

1992), h. 341. 

7
Ibid., h. 42.  
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kejiwaan.
8
 Kata "Pendidikan" berarti perbuatan (hal cara, pengetahuan tentang 

pendidik).
9
 Berdasarkan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah 

lanjutan tingkat pertama mengemukakan pengertian pendidikan agama Islam 

sebagai berikut: 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa 

dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan 

persatuan nasional.
10

 

Jadi yang penulis maksudkan dengan hambatan-hambatan psikologis 

siswa dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 02 

Polewali kabupaten Polmas ialah suatu upaya kreatif inovatif penulis guna 

mencari solusi alternatif masalah hambatan-hambatan psikologis siswa dalam 

mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam sehingga terjawab harapan agar 

para siswa dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam tanpa ada 

hambatan yang membuat mereka tidak dapat mengikuti pelajaran pendidikan 

agama Islam secara baik sebagaimana yang diharapkan.  

E. Tinjauan Pustaka 

                                                 

8
Drs. Saliman, Drs. Sudarsono, S.H., Kamus Pendidik Pengajaran dan Umum, h. 191.  

9
W.J.S. Poerwadarminta, Op .cit., h. 250.  

10
Departemen Ahama RI. Ditjen Binbaga Islam, PetunjukPelaksanaan Kurikulum/GBPP 

Pendidikan Agama Islam SLT. (Jakarta, 1995), h. 1.  
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Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan membahas hambatan-

hambatan psikologis siswa dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama 

Islam. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penelitian yang akan dilakukan 

adalah penelitian lapangan. Namun demikian, dalam skripsi ini dibutuhkan 

buku-buku (tulisan yang menjadi landasan atau pijakan teori dalam melakukan 

penelitian).  

Adapun buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, antara 

lain: Psikologi Belajar ditulis oleh Drs. H. Abu Ahmadi & Drs. Widodo 

Supriyono, yang membahas tentang pengertian psikologi belajar, Belajar dan 

Faktor-faktor yang Mempengaruhinya oleh Drs. Slameto, dalam buku ini 

dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar di dalamnya ada 

faktor intern (dalam diri manusia itu sendiri) dan faktor ekstern (dari luar 

manusia itu sendiri), Psikologi Pendidikan ditulis oleh Drs. Wasty Soemanto, 

membahas tentang hambatan-hambatan psikologis dalam belajar yang 

merangsang individu untuk mengadakan reaksi negatif sehingga siswa itu 

kurang berhasil dalam belajar, kemudian dalam buku Psikologi Pendidikan 

yang ditulis oleh Muhibbin Syah, M.Ed, yang mengulas tentang usaha-usaha 

guru dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh siswa itu sendiri dan dalam 

buku itu secara luas dijelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh 

guru sehingga dalam mengajar para siswa tidak mengalami kejenuhan yang 
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membuat siswa itu malas dalam belajar, Psikologi Belajar dan Mengajar yang 

dikarang oleh Dr. Oemar Hamalik, dalam buku itu secara luas membahas 

tentang peran dan tugas guru di sekolah, yakni mempersiapkan kondisi dan 

lingkungan yang menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar yang pada 

gilirannya untuk mengubah tingkah lakunya, dan masih banyak lagi buku-buku 

yang membahas tentang hal itu, namun kami tidak akan menjelaskan satu 

persatu. 

Sejauh pengamatan penulis, judul ini belum pernah dibahas oleh siapa 

pun dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi. Dengan demikian, tulisan ini 

disamping dapat dipertanggungjawabkan obyektivitasnya juga diharapkan 

menjadi cakrawala baru dalam kajian tentang hambatan-hambatan psikologis 

siswa dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam di SPMN 02 

Polewali Kabupaten Polmas.  

F. Metode Penelitian  

Dalam rangka membahas judul skripsi ini, maka penulis  

mengemukakan beberapa metode, antara lain : 

 

1. Metode Pengumpulan Data  
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Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan dua bentuk metode 

yaitu: 

a. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan data melalui kajian referensi 

atau literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini, 

adapun yang penulis gunakan dalam hal ini adalah : 

1) Kutipan langsung, artinya penulis membaca buku yang berkaitan dengan 

pembahasn, kemudian dikutip berdasarkan apa yang ada dalam buku 

tanpa mengurangi sedikitpun redaksinya. 

2) Kutipan tidak langsung, artinya setelah penulis membaca buku-buku 

yang berkaitan dengan masalah, kemudian menganalisanya kemudian 

dirangkai sendiri dalam sebuah kalimat. 

b. Penelitian lapangan, yaitu suatu metode pengumpulan data di lapangan 

dengan memilih lokasi di SMPN 02 Polewali kabupaten Polmas. Dalam 

penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui metode instrumen: 

1) Observasi, suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan di lapangan dengan mencatat secara sistematis gejala-gejala 

yang diselidiki.
11

 

                                                 

11
Drs. Cholid Narbuko & Drs. H. Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Cet. II; Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 1999), h. 70.  
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2) Interview, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan 

wawancara dengan sipenjawab atau responden.  

3) Dokumentasi, yaitu suatu metode dimana penulis langsung mengamati 

dokumen-dokumen administrasi yang ada. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang struktur organisasi, keadaan guru dan kondisi 

siswa. 

2. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh 

dari observasi, interview dan dokumentasi. Maka penulis menggunakan data 

sebagai berikut : 

a. Induktif, yaitu pengolahan data dengan menggunakan analisis yang berawal 

dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dirumuskan ke dalam suatu 

kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Deduktif, yaitu pengolahan data yang bertitik tolak dari data yang bersifat 

umum kemudian mengulasnya menjadi suatu uraian yang bersifat khusus.  

c. Komparatif, yaitu dengan jalan membandingkan antara data yang satu 

dengan data yang lain, kemudian memilih salah satu data tersebut yang 

dianggap paling kuat untuk menganalisis masalah. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan tinjauan obyektif ilmiah yang dilakukan melalui penelitian 

maka penulis mengkaji hambatan-hambatan psikologis yang dialami oleh para 

siswa dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam dan penulis 

mengkaji serta mencari upaya pemecahannya yang lebih refresentatif Dan yang 

terpenting lagi adalah bagaimana menumbuhkan semangat siswa dalam 

mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam di SPMPN 02 Polewali 

kabupaten Polmas. Maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

a. Sebagai syarat untuk menyelesaiakan studi di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan 

Agama Islam guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Islam 

(S.Pd.I). 

b. Sebagai kreativitas-praktis penulis yang telah memperoleh ilmu 

pengetahuan secara teoretis yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk 

skripsi. 

c. Sebagai referensi metodologis dalam penerapan pendidikan agama Islam di 

tengah masyarakat minoritas muslim terutama di SMPN 02 Polewali 

kabupaten Polmas.  

d. Menjadi bahan masukan bagi pelaksana pendidikan dalam hal ini guru 

agama Islam yang berada di tengah masyarakat minoritas muslim yang 
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khususnya pelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa yang berada di 

daerah mayoritas Kristen. 

F. Garis Besar Isi Skripsi  

Secara sistematis pembahasan ini terdiri dari lima bab, satu bab untuk 

pendahuluan, satu bab untuk tinjauan pustaka, satu bab metode penelitian, satu 

bab hasil penelitian, satu bab untuk bab penutup, yang secara garis besarnya 

sebagai berikut. 

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan dan batasan masalah, hipotesis sebagai jawaban sementara, 

pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan 

penelitian dan garis besar isi skripsi. 

Bab kedua, sebagai judul babnya adalah tinjauan pustaka. Dalam bab ini 

dikemukakan tentang pengertian psikologi belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar, aspek psikologis dari kesulitan belajar dan usaha-usaha 

dalam mengatasi kesulitan belajar.  

Bab ketiga, sebagai judul babnya adalah metode penelitian. Dalam bab 

ini akan dikemukakan tentang populasi dan sampel, instrumen penelitian, 

dilanjutkan dengan prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab keempat, sebagai judul babnya adalah hasil penelitian. Dalam bab 

ini akan dikemukakan tentang gambaran umum SMPN 02 Polewali kabupaten 
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Polmas, hambatan-hambatan psikologis siswa dalam mengikuti pelajaran 

pendidikan agama Islam di SMPN 02 Polewali Kabupaten Polmas dan usaha-

usaha dalam mengatasi kesulitan belajar.  

Bab kelima, adalah bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai 

rumusan dari semua pembahasan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan 

saran-saran yang merupakan akhir dari tulisan skripsi ini.  
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Pengertian Psikologi Belajar  

Sebelum penulis memberikan pengertian psikologi belajar terlebih 

dahulu akan memberikan pengertian psikologi berdasarkan rumusan para ahli 

sebagai berikut : 

Menurut Plato dan Aristoteles bahwa: "psikologi ialah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai 

akhir."
 1

 

H. Abu Ahmadi mengemukakan bahwa "psikologi adalah: ilmu 

pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu, 

dimana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungan".
2
 

Jalaluddin pula berpendapat bahwa : "psikologi adalah ilmu yang 

mempelajari gejala jiwa yang normal, dewasa dan beradab".
3
 Sedangkan 

menurut Muhibbin Syah bahwa : 

                                                 

1
Drs. H. Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 4.  

2
Ibid., h. 5. 

3
Dr. Jalaluddin, Psikologi Agama, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 700),   h. 

11.  
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Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas 

tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu 

maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan.
 4

 

Jadi dalam pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas 

telah nampak bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

tentang gejala-gejala kejiwaan baik individu maupun kelompok. 

Kemudian pengertian belajar, pemahaman tentang pengertian belajar 

dalam kehidupan sehari-hari masih sering dijumpai perbedaan pandangan. 

Namun pada dasarnya pengertian belajar adalah merupakan suatu usaha untuk 

menambah dan memperoleh ilmu pengetahuan baik melalui jalur sekolah 

maupun luar sekolah. 

Belajar adalah suatu perubahan pada diri individu sebagai akibat atau hasil 

interaksi antara individu dengan lingkungannya yang menjadikannya 

mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi untuk hidup secara wajar 

dalam lingkungannya.
5
 

Slameto mengemukakan bahwa : 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
 6

 

                                                 

4
Muhibbin Syah, M.Ed., Psikologi Pendidikan, (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 10.  

5
H. Abdurrahman, Pengelolaan Pengajaran, (Cet. IV; UjungpandangL PT. Bintang 

Selatan, 1993), h. 98.  

6
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Cet. III; Edisi Revisi; 

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), h. 2. 
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S. Nasution mengemukakan bahwa menurut pendapat tradisional, 

belajar itu hanya menambah dan mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan.
7
 

Sementara itu Noehi Nasution mengemukakan bahwa belajar adalah aktivitas 

yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang belajar, baik aktual 

maupun potensial.
8
 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar tersebut idi atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar ialah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang 

atau individu untuk merubah tingkah laku yang ada pada dirinya yang terjadi 

akibat faktor-faktor yang diperoleh melalui usaha yang disengaja, berupa 

kegiatan belajar. Bertolak dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dalam belajar, harus ada unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Belajar adalah merubah tingkah laku pada seseorang sebagai hasil 

kegiatannya sendiri. 

2. Bahwa belajar akan membawa perubahan dalam arti perubahan tingkah 

laku, aktual maupun potensial sebagai hasil interaksi individu dengan 

lingkungannya. 

3. Bahwa perubahan itu ditandai dengan diperolehnya kecakapan baru.  

                                                 

7
S. Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara), h 34.  

8
Noehi Nasution dkk, Buku Materi Pokok Psikologi Pendidikan, (Modul 1 – 6), (Cet. III; 

Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag, 1994), h.3.  
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4. Bahwa perubahan yang terjadi itu karena adanya usaha-usaha yaitu usaha 

yang dilakukan dengan sengaja dan secara wajar dalam lingkungannya. 

Oleh karena itu, pengertian psikologi belajar adalah ilmu yang 

mempelajari atau menyelidiki tentang gejala-gejala kejiwaan terhadap 

perubahan tingkah laku pada setiap individu maupun kelompok. 

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Perubahan tingkah laku dan perubahan itu tergantung dari sifat dan 

kondisi lingkungan serta pengalaman yang diperoleh. Dalam proses belajar 

perubahan tingkah laku tidak terjadi sepenuhnya, hal ini dimungkinkan karena 

adanya faktor yang tidak mendukungnya.  

Semakin banyak faktor yang mendukung dari faktor belajar akan 

semakin besar perubahan yang diharapkan, dan semakin kurang faktor yang 

mendukungnya akan semakin sulit pula terjadi perubahan tingkah laku. 

Dengan demikian, maka dalam proses belajar mengajar diperlukan 

beberapa perangkat agar dapat terjadi perubahan tingkah laku yang diharapkan. 

Oleh karena itu perlu untuk diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

seseorang. Sebagaimana dikemukakan oleh Wasty Soemanto bahwa : 

Perkembangan pribadi manusia merupakan hasil dari proses kerjasama 

antara hereditas (pembawaan) dan environment (lingkungan), tipe pribadi 
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itu merupakan perpaduan atas konvergensi dari faktor-faktor internal dan 

faktor-faktor eksternal (lingkungan) termasuk pendidikan.
9
 

Bertolak dari pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

secara garis besarnya ada dua faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian 

hasil belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk lebih 

jelasnya kedua faktor tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Faktor Internal   

Faktor internal merupakan salah satu faktor yang sangat besar 

pengaruhnya terhadap cara belajar seseorang. Yang termasuk faktor internal itu 

adalah faktor kesehatan, cacat tubuh, inteligensi, perhatian, bakat, minat dan 

motivasi yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

 a. Faktor Kesehatan  

Kesehatan seseorang sangat berpengaruh terhadap kondisi belajarnya, 

siswa yang kurang sehat, keadaan fisiknya lemah, gangguan kesehatan lainnya, 

tidak dapat berkonsentrasi dalam belajarnya, sehingga hal ini bisa 

mengakibatkan materi pelajaran sukar untuk diterima dengan baik. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad bahwa "kelesuan 

dan kebosanan mengakibatkan manusia kehilangan minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu".
10

 

                                                 

9
Drs. Wasti Soemanto, M.Pd, Psikologi Pendidikan (Landasan Kerja Pemimpin 

Pendidikan), (Cet. IV edisi revisi; Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 93.  

10
Winarno Surakhmad, Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, (Dasar dan Teknik 

Metodologi Pengajaran), (Cet. V; Bandung: Tarsito, 1999), h. 78.  
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Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatannya terganggu. 

Selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, 

mengantuk, badan lemah, kurang darah dan gangguan-gangguan lainnya. 

Dengan demikian agar seseorang berhasil dalam belajarnya, haruslah 

mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu 

mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, tidur, makan, olahraga 

dan rekreasi. 

b. Cacat tubuh  

Cacat tubuh adalah salah satu hal yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna terhadap tubuh atau badan, kadang cacat tubuh juga 

mempunyai pengaruh terhadap belajar karena siswa yang mengalami cacat 

tubuh, cara belajarnya terganggu. Jika hal ini terjadi hendaknya ia belajar pada 

lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari 

atau mengurangi pengaruh kecacatan tersebut.   

 c. Inteligensi 

Menurut Wechler yang dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono bahwa : 

"Inteligensi adalah suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk 

dapat bertindak secara terarah secara baik, dan bergaul dengan lingkungan 

secara efisien."
 11

 

                                                 

11
Dr. Dimyati dan Drs. Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1999), h. 145.  
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Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar dalam situasi 

yang sama dan merupakan suatu aspek yang dapat menentukan berhasil 

tidaknya seseorang dalam belajar. Siswa yang mempunyai inteligensi yang 

tinggi akan dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi dan secara 

potensial dapat meraih prestasi dalam usaha belajar yang dilakukan dari pada 

siswa yang mempunyai inteligensi yang rendah. Walaupun demikian tingkat 

inteligensi yang tinggi belum tentu berhasil dalam belajar, hal ini disebabkan 

karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Sedangkan inteligensi adalah salah satu faktor. Jika faktor  

yang lain bersifat menghambat maka akhirnya siswa dapat gagal dalam 

studinya. Siswa yang memiliki tingkat inteligensi yang normal dapat berhasil 

dengan baik dalam belajar, jika siswa belajar dengan baik artinya belajar 

dengan menerapkan metode belajar yang efisien akan memberi pengaruh yang 

positif. 

d. Perhatian  

Perhatian merupakan faktor yang berpangaruh terhadap keberhasilan 

belajar siswa, apabila seorang siswa memiliki perhatian penuh terhadap apa 

yang dipelajarinya maka hal tersebut dapat mendukung hasil belajar yang baik 

sebaliknya jika siswa tidak memiliki perhatian terhadap apa yang 

dipelajarinya, maka dapat menimbulkan kebosanan, kemalasan yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi hasil belajar.  
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e. Bakat 

Bakat merupakan salah satu potensi yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan seseorang pada suatu aktivitas. Setiap orang memiliki bakat yang 

berbeda dengan orang lain dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi 

sampai ketingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

Bakat seseorang itu dipengarhi konstitusi karakternya, bahkan ada 

kalanya bakat itu dibangun oleh karakternya. Bakat itu sendiri sifatnya 

hereditas, artinya telah dibawa sejak lahir, dan merupakan kecakapan yang 

khusus, yang sedikit sekali dipengaruhi oleh pengalaman.
12

 

f. Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan.
13

 Minat sangat besar pengaruhnya terhadap 

proses belajar, bila bahan pelajaran yang disajikan atau diberikan tidak sesuai 

dengan minat siswa, maka siswa tersebut tidak dapat berkonsentrasi dengan 

sebaik-baiknya, karena tidak mempunyai daya tarik.  

Jika dalam kelas terdapat siswa kurang berminat terhadap mata 

pelajaran yang diajarkan kepadanya dapatlah diusahakan agar siswa tersebut 

                                                 

12
Drs. Agus Sujanto, dkk. Psikologi Kepribadian, (Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 

h. 18.  

13
Drs. Slameto, Op. cit., h. 57  
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mempunyai minat lebih besar dengan cara menjelaskan hal-hal yang lebih 

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

cita-citanya serta dengan kaitannya dengan bahan yang dipelajari. 

g. Motivasi  

Motivasi adalah daya penggerak/pendorong untuk melakukan sesuatu 

seperti pekerjaan, yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Motivasi 

yang berasal dari dalam diri (intrinsik) yaitu dorongan yang datang dari hati 

sanubari, umumnya karena kesadaran akan pentingnya seesuatu. Atau dapat 

juga karena dorongan bakat apabila ada kesesuaian dengan bidang yang 

dipelajari. Motivasi yang berasal dari luar diri (lingkungan), misalnya dari 

orang tua, guru, teman-teman dan anggota masyarakat. Seseorang yang belajar 

motivasi yang kuat, akan melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan 

sungguh-sungguh, penuh gairah dan semangat. Sebaliknya, belajar dengan 

motivasi yang lemah, akan malas dan bahkan tidak mau mengerjakan tugas-

tugas yang berhubungan dengan pelajaran.  

Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang turut mempengaruhi 

keberhasilannya. Karena itu motivasi belajar perlu diusahakan terutama yang 

berasal dari dalam diri dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang 

penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-cita.
14

 

                                                 

14
Drs. M. Dalyono, Psikologi  Pendidikan, (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka, 1997), h. 57.  
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Seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada 

keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam pendidikan 

dan pengajaran. Keinginan dan dorongan dalam belajar inilah yang disebut 

dengan motivasi. Motivasi berfungsi menimbulkan, mendasari dan 

mengarahkan perbuatan belajar. Dengan motivasi yang kuat, seorang siswa 

akan giat berusaha, tidak mudah menyerah, giat membaca buku-buku dalam 

rangka meningkatkan keberhasilan belajar. Sebaliknya siswa yang lemah 

motivasinya tampak acuh tak acuh, mudah putus asa, perhatiannya tidak tertuju 

kepada pelajaran, suka mengganggu dalam kelas, sehingga mengakibatkan 

kesulitan belajar bagi siswa yang bersangkutan. 

2.  Faktor Eksternal  

Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar seseorang 

yang dapat mempengaruhi belajar, Slameto mengemukakan: 

Faktor yang mempengaruhi belajar siswa dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar dalam kelas ataupun diluar kelas sebagai faktor yang 

berasal dari luar diri dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat.
15

 

Faktor-faktor tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Slameto 

adalah sebagai berikut : 

 

                                                 

15
Drs. Slameto, Op. cit., h. 60.  
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 a. Faktor keluarga  

Sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas masa depan 

perkembangan anak-anaknya sudah sewajarnyalah mengatur hal-hal yang 

dapat meningkatkan keberhasilan belajar anak-anaknya. Dengan mengetahinya 

akan mudahlah orang tua untuk menciptakan situasi dan kondisi yang dapat 

memberikan motivasi kepada anak-anaknya tentang hal-hal yang baik. Sebab 

kebanyakan anak akan memperhatikan hal-hal yang baik haruslah melakukan 

hal-hal yang baik pula. Pengaruh keluarga meliputi beberapa faktor, yaitu: 

1) Cara orang tua mendidik  

Orang tua adalah orang yang pertama dan utama dimana anak-anak 

memperoleh pendidikan, mulai dari lahirnya, bahkan sejak dalam kandungan 

anak itu sudah diberikan pendidikan oleh orang tua. Cara orang tua mendidik 

anak-anaknya akan besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar anak. 

Oleh karena itu keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan ukuran 

kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu 

pendidikan bangsa, negara dan dunia.  

Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya 

karena acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama 

sekali akan kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anak dalam belajar, tidak 

mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan/melengkapi alat belajarnya, 
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tidak memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tahu 

bagaimana kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam 

belajar dan lain-lain, yang kesemuanya itu dapat menyebabkan anak 

kurang/tidak berhasil dalam belajarnya. Lagi pula mendidik anak dengan cara 

memanjakan adalah cara mendidik yang kurang baik.  

Orang tua yang terlalu kasihan terhadap anaknya tak sampai hati untuk 

memaksa anaknya belajar, bahkan membiarkan saja anaknya jika tidak belajar 

dengan alasan segan, karena jika hal itu dibiarkan berlarut-larut anak menjadi 

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

anak dengan cara memperlakakukannya terlalu keras, memaksa dan mengejar-

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

demikian anak akan diliputi ketakutan dan akhirnya benci terhadap belajar, 

bahkan jika ketakutan itu semakin serius akan akan mengalami gangguan 

kejiwaan akibat tekanan-tekanan tersebut. 

2) Keadaan ekonomi keluarga  

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan keberhasilan 

belajar anak-anak yang sedang belajar. Selain harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya, misalnya makan, perlindungan, kesehatan dan lain-lain, juga 

membutuhkan fasilitas belajar dan fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi 

jika keluarga mempunyai cukup uang. Jika anak hidup dalam keluarga yang 
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miskin, kebutuhan pokok anak tidak terpenuhi, akibatnya kesehatan anak 

terganggu. Akibatnya yang lain, anak selalu dirundung kesedihan sehingga 

anak merasa minder dengan temannya. Hal ini sangat mengganggu belajar 

anak. Bahkan terkadang anak harus bekerja keras mencari nafkah guna 

membantu orang tuanya walaupun sebenarnya anak belum saatnya untuk 

bekerja. Hal itu juga dapat menganggu belajar anak. Walaupun tidak dapat 

dipungkiri tentang adanya anak yang serba kurang dan selalu menderita akibat 

ekonomi keluarga yang kurang. Justru dengan keadaan tersebut menjadi 

cambuk baginya untuk belajar lebih giat dan akhirnya menjadi sukses dalam 

belajar.  

3) Latar belakang pendidikan 

Makin tinggi pendidikan orang tua, makin tinggi pula kesadaran akan 

pentingnya pendidikan anak-anaknya. Orang tua yang memiliki pendidikan 

yang tinggi akan mudah pula untuk membagi pengalaman belajarnya terhadap 

anak-anaknya. 

     b. Faktor Sekolah 

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang besar 

pengaruhnya terhadap hasil belajar anak. Faktor sekolah yang mempengaruhi 

belajar ini mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

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

keadaan gedung dan metode belajar.  
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1) Metode mengajar  

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam 

mengajar. Mengajar itu sendiri menurut Oemar Hamalik adalah aktivitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya sehingga 

menciptakan kesempatan kepada anak untuk melakukan proses belajar secara 

efektif.
16

 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa metode mengajar itu mempengaruhi 

belajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar 

siswa yang tidak baik pula. Metode mengajar yang kurang baik itu akan terjadi 

misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang menguasai bahan pelajaran 

sehingga guru tersebut menyajikannya tidak jelas atau sikap guru terhadap 

siswa dan aau terhadap mata pelajaran itu sendiri tidak baik, sehingga siswa 

kurang senang terhadap pelajaran atau gurunya. Akibatnya siswa malas untuk 

belajar. 

Guru biasa mengajar dengan metode ceramah saja. Siswa menjadi 

bosan, mengantuk, pasif dan hanya mencatat saja. Guru yang progressif berani 

mencoba metode-metode yang baru, yang dapat membantu meningkatkan 

kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. 

                                                 

16
Dr. Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Cet. III; Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2002), h 58.  
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Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode mengajar harus 

diusahakan yang tepat, efisien dan seefektif mungkin. 

2) Kurikulum  

Hilda Taba mengemukakan tentang pengertian kurikulum yang dikutip 

oleh Drs. H. M. Ahmad, sebagai berikut : 

Kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang 

besifat umum dan khas dan materinya dipilih dan diorganisasikan 

berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar.
17

 

Jelasnya bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dapat 

menunjang keberhasilan belajar itu sendiri. Oleh karena itu kurikulum yang 

kurang baik berpengaruh tidak baik pula terhadap belajar.  

Kurikulum yang tidak baik itu misalnya, kurikulum yang terlalu padat, 

di atas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan bakat, minat dan perhatian 

siswa. Perlu diingat bahwa sistem instruksional sekarang menghendaki proses 

belajar mengajar yang mementingkan kebutuhan siswa. Guru perlu mendalami 

siswa dengan baik, harus mempunyai perencanaan yang mendetail, agar dapat 

melayani siswa belajar secara individual. Kurikulum sekarang belum dapat 

memberikan pedoman perencanaan yang demikian. 

 

                                                 

17
Drs. H. M. Ahmad, dkk., Pengembangan Kurikulum, (Cet. I; Bandung: Uptake Setia, 

1998), h. 4.  
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3) Relasi guru dengan siswa  

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses 

tersebut dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses belajar itu sendiri. Jadi 

cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya. 

Di dalam relasi (guru dengan siswa) yang baik, siswa akan meyukai 

gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya sehingga 

siswa berusaha untuk mempelajari sebaik-baiknya. Hal itu dapat terjadi 

sebaliknya, jika siswa membenci gurunya maka ia akan malas untuk mengikuti 

pelajaran yang diberikan akibatnya pelajarannya tidak maju. 

Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab, menyebabkan 

proses belajar mengajar itu kurang lancar. Juga siswa merasa jauh dari 

gurunya, maka ia segan untuk berpartisipasi secara aktif dalam belajar.  

4) Relasi siswa dengan siswa 

Guru yang kurang mendekati siswa akan kurang bijaksana, tidak akan 

melihat bahwa di dalam kelas ada grup yang saling bersaing secara tidak sehat. 

Jiwa kelas tidak terbina, bahkan hubungan masing-masing siswa tidak tampak. 

Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang 

menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau sering mengalami 

tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok. Akibatnya makin parah 

masalahnya dan akan mengganggu belajarnya. Lebih-lebih lagi ia menjadi 
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malas untuk masuk sekolah dengan berbagai alasan yang tidak jelas karena di 

sekolah mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-

temannya. Jika hal itu terjadi, segeralah siswa diberi pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan agar ia dapat diterima kembali ke dalam kelompoknya.  

Meciptakan relasi yang baik antar siswa adalah perlu, agar dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap belajar siswa.  

5) Disiplin sekolah  

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam 

sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan 

guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai/ 

karyawan dalam pekerjaan administrasi dan keberhasilan/keteraturan kelas, 

gedung sekolah, halaman dan lain-lain. Kedisiplinan sekolah dalam mengeola 

seluruh staf beserta siswa-siswanya, dan kedisiplinan tim BP dalam 

pelayanannya kepada siswa. 

Seluruh staf sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan 

disiplin membuat siswa menjadi disiplin pula, selain itu juga memberi 

pengaruh yang psotif terhadap belajarnya. Banyak sekolah yang dalam 

pelaksanaan disiplin kurang, sehingga mempengaruhi sikap siswa dalam 

belajar, kurang bertanggung jawab, karena bila tidak melaksanakan juga tidak 

ada sanksi.  
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Dengan demikian agar siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin di 

dalam belajar baik di sekolah, di rumah dan di perpustakaan. Agar siswa 

disiplin haruslah guru beserta staf yang lain disiplin pula.  

6) Alat pelajaran  

Alat pelajaran erat kaitannya dengan cara belajar siswa, karena alat 

pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar, dipakai pula siswa 

untuk menerima bahan yang diajarkan itu. alat pelajaran yang lengkap dan 

tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada 

siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran dan menguasianya, maka  

belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih maju. 

Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah perlu agar 

guru dapat mengajar dengan baik sehingga siswa dapat menerima pelajaran 

dengan baik serta dapat belajar dengan baik pula.  

7) Keadaan gedung  

Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik mereka 

masing-masing menuntut keadaan gedung dewasa ini harus memadai di dalam 

setiap kelas. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik, kalau 

kelas itu tidak memadai bagi setiap siswa.  

Oleh karena itu, keadaan gedung sangat berpengaruh besar terhadap 

keberhasilan siswa dalam belajar. 
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8) Metode mengajar  

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Dalam hal ini 

perlu pembinaan dari guru. Dengan cara belajar yang tepat dan efektif maka 

hasil belajar pun akan maksimal. Juga di dalam pembagian waktu belajar, 

kadang-kadang siswa belajar tidak teratur atau terus menerus, karena besok 

akan tes. Dengan belajar demikian siswa akan kurang istirahat, maka akibatnya 

siswa dapat jatuh sakit. Belajar secara teratur itu sangat perlu. Belajar teratur 

setiap hari dengan pembagian waktu yang baik, memilih cara belajar yang 

tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil belajar.
18

 

c. Faktor lingkungan masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap  

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat.  

Pada uraian berikut ini penulis membahas tentang kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat 

yang semuanya mempengaruhi belajar.  

1) Kegiatan siswa dalam masyarakat  

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap 

perkembangan peribadinya. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan 

masyaraakt yang terlalu banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan-kegiatan 

                                                 

18
Drs. Slameto, Op. cit., h. 69.  
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sosial, keagamaan dan lain-lain, belajarnya akan terganggu, lebih-lebih jika 

tidak bijaksana dalam mengatur waktunya.  

Perlulah kiranya membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat supaya 

jangan sampai mengganggu pelajarannya. Jika mungkin memilih kegiatan 

yang mendukung belajar. Kegiatan itu misalnya kursus bahasa Inggris, Palang 

Merah Remaja, kelompok diskusi dan sebagainya. 

2) Mass media 

Yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, radio, televisi, surat 

kabar, majalah, buku-buku dan lain-lain. Semuanya itu ada beredar dalam 

masyarakat.  

Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan 

juga terhadap belajarnya. Sebaliknya mass media yang jelek juga berpengaruh 

jelek terhadap siswa. Sebagai contoh, siswa yang suka nonton film atau 

membaca cerita-cerita detektif, pergaulan bebas, percabulan, akan cenderung 

untuk berbuat seperti tokoh yang dikagumi dalam cerita itu, karena pengaruh 

dari jalan ceritanya. Jika tidak ada kontrol dan pembinaan dari orang tua 

(bahkan pendidik), pastilah semangat belajarnya menurun dan bahkan mundur 

sama sekali.  

Maka perlulah kiranya siswa mendapat bimbingan dan kontrol yang 

cukup bijaksana dari pihak orang tua dan pendidik, baik di dalam keluarga, 

sekolah dan masyarakat.  
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 a. Teman bergaul  

Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siwa lebih cepat masuk dalam 

jiwanya dari pada yang kita duga. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh 

baik terhadap diri siswa, begitu juga sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti 

mempengaruhi yang bersifat buruk juga. 

Teman bergaul yang tidak baik misalnya suka begadang, keluyuran, 

pecandu rokok, senang menonton film porno, minum-minum lebih-lebih teman 

bergaul lawan jenis yang amoral, pemabuk dan lain-lain, pastilah akan 

menyeret siswa ke tempat bahaya dan pastilah belajarnya jadi berantarakan.  

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar 

siswa memiliki teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan pergaulan yang 

baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus cukup bijaksana 

(jangan terlalu ketat tetapi juga jangan tertalu lemah).  

     b. Bentuk kehidupan masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, 

penjudi, suka mencuri dan mempunyai kebiasan yang tidak baik, akan 

berpengaruh jelek kepada siswa yang berada di situ. Siswa tertarik untuk ikut 

beruat seperti apa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Akibatnya 

belajarnya terganggu dan bahkan siswa kehilangan semangat belajar karena 
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perhatiannya semula terpusat kepada pelajaran berpindah ke perbuatan-

perbuatan yang selalu dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya yang tidak 

baik tadi. Sebaliknya jika lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar 

yang baik-baik, mereka mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya, antusias 

dengan cita-cita yang luhur akan masa depan anaknya, siswa terpengaruh juga  

ke hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. 

Pengaruh itu dapat mendorong semangat siswa untuk belajar lebih giat lagi.
19

 

Dengan demikian masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap 

belajar siswa, demikian pula siswa akan menjadi anggota bermacam-macam 

golongan dalam masyarakat. Masyarakat menurut H. Abu Ahmadi adalah 

"suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-

norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya".
20

 

C. Aspek Psikologis dan Kesulitan Belajar 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, baik di tingkat sekolah dasar, 

sekolah menengah maupun di perguruan tinggi sering kali dijumpai ada 

beberapa siswa/mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dengan 

demikian masalah kesulitan dalam belajar itu sudah merupakan problema 

                                                 

19
Drs. Slameto, Ibid., h. 70 – 72.  

20
Drs. Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Cet. III; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 97.  
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umum yang khas dapat terjadi dalam sistem pengajaran secara klassikal dan 

hal ini sudah termasuk tugas guru untuk mengatasinya agar setiap siswa 

mampu memperoleh hasil belajar tuntas sebagaimana yang diharapkan.  

Sebagai dasar untuk melaksanakan tugas tersebut, guru harus 

memahami konsep tentang masalah kesulitan belajar siswa sebagai berikut: 

a. Pengertian kesulitan 

b. Gejala-gejala kesulitan belajar 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar  

    1. Pengertian kesulitan belajar 

Kesulitan belajar siswa di sekolah bisa bermacma-macam yang dapat 

dikelompokkan sumber kesulitan dalam proses belajarnya itu dalam hal 

menerima pelajaran atau dalam menyerap pelajaran atau kedua-duanya. 

Adapun pengertian kesulitan belajar yang dikemukakan oleh para ahli 

adalah sebagai berikut : 

Menurut The United State Office of Education (USOE) yang dikutif 

oleh Mulyono Abdurrahman tentang kesulitan belajar adalah "suatu gangguan 

dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman 

dan pengunaan bahasa ujaran dan tulisan".
21

 

                                                 

21
Dr. Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Cet. I; 

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 6.  
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Sedangkan menurut H. Abu Ahmadi adalah “Suatu keadaan dimana 

anak/siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya".
22

 Selanjutnya 

pengertian kesulitan belajar yang dikemukakan oleh H. M. Alisuf Sabri adalah 

"Kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah”.
 23

 

Jadi kesulitan belajar yang dihadapi siswa ini terjadi pada waktu mengikuti 

pelajaran yang disampaikan/ditugaskan oleh guru. 

Kesulitan belajar siswa tersebut jangan dibiarkan berlarut-larut oleh 

guru, tetapi harus segera diketahui dan diatasi oleh guru berdasarkan gejala-

gejala yang tampak pada diri siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

     2. Gejala-gejala kesulitan belajar  

Gejala-gejala yang menunjukkan adanya kesulitan belajar dapat diamati 

dalam berbagai bentuk. Ia dapat muncul dalam bentuk perilaku yang 

menyimpang atau menurunnya hasil belajar. Perilaku yang menyimpang juga 

muncul dalam berbagai bentuk seperti: suka mengganggu teman, sukar 

memusatkan perhatian, sering merenung, hiperaktif, sering membolos,
24

 sering 

berkelahi, sering tidak masuk sekolah dan sering minggat dari sekolah.
25

 

                                                 

22
Drs. H. Abu Ahmadi & Drs. Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Cet. I; Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1991), h. 72.  

23
Drs.H.M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, (Cet.II; Jakarta: Pediman Ilmu Jaya, 

1996), h. 88. 

24
Ibid., h. 89.  

25
Muhibbin Syah, Op. cit., h. 173. 
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Meskipun perilaku yang menyimpang dapat merupakan indikasi adanya 

kesulitan belajar, Namun tidak semua perilaku yang menyimpang dapat 

disamakan dengan munculnya kesulitan belajar. Untuk membedakannya, 

pengalaman guru dalam hal ini sangat diperlukan. 

Menurunnya hasil belajar merupakan gejala kesulitan belajar yang 

paling jelas. Menurunnya hasil belajar ini dapat dilihat dari rendahnya hasil 

latihan, baik latihan di kelas maupun pekerjaan rumah dan menurunnya hasil 

ulangan harian/prestasi belajar yang ditandai dengan diperolehnya nilai-nilai  

yang rendah. NIlai-nilai rendah yang dicapai siswa inilah yang dapat dijadikan 

indikator yang kuat tentang adanya kesulitan belajar yang dihadapi siswa. 

     3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar  

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan 

dalam belajar di sekolah itu banyak dan beragam. Dan apabila kita kaitkan 

dengan faktor-faktor yang berperan dalam belajar, penyebab kesulitan belajar 

tersebut dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu faktor yang 

berasal dari individu siswa (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar 

diri siswa (faktor eksternal). 

Faktor-fakor penyebab kesulitan belajar menurut H. Abu Ahmadi 

adalah faktor internal (faktor dari dalam diri manusia itu sendiri) yang 
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meliputi: faktor fisiologi dan faktor psikologi, faktor eksternal (faktor dari luar 

manusia) meliputi: faktor non sosial dan faktor sosial.
 26

 

M. Ngalim Purwanto bahwa : "faktor-faktor belajar itu disebabkan 

karena keras hati, anak yang manja, perasaan takut pada anak, agresi dan 

frustrasi.
27

 

Sedangkan menurut Muhibbin Syah, faktor penyebab kesulitan belajar 

terseut adalah faktor intern siswa dan faktor ekstern siswa, faktor intern siswa 

meliputi gangguan atau kekurangmampuan psiko-fisik siswa, yakni : 

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

intelektual/inteligensi siswa. 

b) Yang besifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi dan 

sikap. 

c) Yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti terganggunya 

alat-alat indera penglihat dan pendengar (mata dan teliga). 

Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan 

sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dibagi tiga 

macam, yaitu : 

                                                 

26
Drs. H. AbuAhmadi & Drs. Widodo Supriyono, Op.cit., h. 75.  

27
Drs. M. Ngalim Purwanto, MP, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,(Cet. XIII; 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 89.  
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a) Lingkungan keluarga, contohnya: ketidak harmonisan hubungan antara 

ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 

b) Lingkungan masyarakat, contohnya: wilayah perkampungan kumuh (slum 

area), dan teman sepermainan (peer group) yang nakal. 

c) Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak gedung sekolah yang 

buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang 

berkualitas rendah.
28

 

Oleh karena itu, faktor interna  yang ada pada diri siswa itu adalah 

faktor kemampuan intelektual, faktor afektif seperti perasaan, minat, motivasi, 

kematangan untuk belajar, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, dan 

kemampuan alat inderanya untuk melihat, mendengar. Sedangkan faktor 

eksternal yang ada di luar diri siswa adalah faktor-faktor yang berkaitan 

dengan kondisi belajar mengajar guru, kualitas PBM (proses belajar mengajar) 

serta lingkungan seperti teman sekelas, keluarga dan sebagainya.  

Berdasarkan kedua faktor yang ada di dalam dan di luar diri siswa 

tersebut maka penyebab timbulnya kesulitan belajar siswa di sekolah 

selengkapnya dapat disebutkan sebagai berikut : 

1) Rendahnya kemampuan intelektual/kecerdasan siswa 

Siswa yang memiliki intelektual/kecerdasan yang rendah sangat 

mempengaruhi keberhasilan anak dalam belajar. 
                                                 

28
Muhibbin Syah, Op. cit., h. 173.  
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2) Gangguan-gangguan perasaan/emosi 

Perasaan atau emosi adalah suatu keadaan kerohanian atau peristiwa 

yang kita alami dengan senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan 

perasaan. 

3) Kurangnya motivasi dalam belajar  

Siswa yang belajar tidak mendapatan motivasi yang baik akan 

menyebabkan siswa tidak berhasil dalam belajar.  

4) Kurangnya kematangan untuk belajar  

Yang dimaksud dengan kematangan ialah suatu kondisi atau tahap yang 

dicapai dalam proses pertumbuhan/perkembangan. 

5) Latar belakang sosial yang tidak menunjang 

Siswa yang tinggal di lingkungan yang tidak mendukung, seperti; 

lingkungan kumuh, lingkungan orang-orang penjahat, akan berakibat fatal bagi 

keberhasilan siswa dalam belajar. 

6) Kebiasaan belajar yang kurang baik 

Yang dimaksud dengan kebiasaan belajar yang tidak baik adalah siswa 

belajar pada waktu akan ujian, kebiasan belajar dengan berbaring, karena 

kebiasaan seperti itu tidak banyak membawa pengaruh positif terhadap 

perkembangan kemajuan belajar siswa. 
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7) Kemampuan mengingat yang lemah/rendah  

Siswa yang memiliki kemampuan mengingat lemah/rendah juga akan 

menjadi masalah bagi siswa dalam belajar karena pelajaran yang mereka 

dapatkan akan mudah mereka lupakan. 

8) Terganggunya alat indera 

Terganggunya alat indera besar pengaruhnya terhadap siswa 

keberhasilan belajar, misalnya; siswa yang mengalami gangguan alat indera 

penglihat, maka akan mengganggu dalam menerima pelajaran, mengalami 

gangguan pada alat indera pendengaran akan mengganggu pula dalam 

menyerap/menerima pelajaran.  

9) Proses belajar yang tidak sesuai  

Siswa yang menerima pelajaran tidak sesuai dengan kebutuhannya akan 

mengakibatkan pada pola pendidikan yang tidak baik pula. 

10) Tidak adanya dukungan dari lingkungan belajar 

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan belajar 

siswa, di mana siswa yang memiliki dukungan seperti tersedianya fasilitas 

akan menunjang keberhasilan belajar siswa tersebut.  

D. Usaha-usaha Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar  

Mengatasi kesulitan belajar erat sekali dengan peranan guru. Oleh 

karena itu dalam proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk 
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mendorong, membimbing dan memberikan dukungan belajar bagi siswa untuk 

mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala 

sesuatu yang terjadi pada diri siswa untuk mengatasi kesulitan dalam belajar.  

Usaha untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa harus 

dilakukan dengan mengadakan diagnosis (pemeriksaan yang dianggap tidak 

beres)
29

 dan remedies yaitu melalui proses pemeriksaan terhadap gejala 

kesulitan belajar yang terjadi dan diakhiri dengan mengadakan remedies atau 

perbaikan sehingga masalah kesulitan belajar siswa dapat diatasi. 

Pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar tersebut harus berlangsung 

secara sistematis dan terarah melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

 a. Mengindentifikasi adanya kesulitan belajar 

Pada langkah pertama ini guru harus mengidentifikasi atau menetapkan 

adanya kesulitan belajar pad diri siswa. Menetapkan untuk memastikan adanya 

kesulitan belajar tersebut tidak boleh berdasarkan naluri belaka, tetapi harus 

didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman.  

Oleh karena itu, makin luas pengetahuan guru tentang gejala-gejala 

kesulitan belajar dan makin banyak pengalaman guru dalam mengidentifikasi 

kesulitan belajar, akan makin terampil guru tersebut dalam melaksanakan 

langkah pertama dari diagnosis kesulitan belajar itu.  

                                                 

29
Departemen Pendidikandan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. IV; 

Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 203.  
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Sebagai pedoman untuk menetapkan adanya kesulitan belajar guru 

dapat menggunakan hasil-hasil post-test dan catatan perilaku siswa yang 

menyimpang selama dua atau tiga kali pertemuan. Siswa yang selama periode 

tersebut memperoleh nilai-nilai hasil post-test yang rendah dan ada tanda-tanda 

menunjukkan perilaku yang menyimpang mereka itu jelasnya siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. Jadi langkah pertama ini diakhiri setelah 

memperoleh kepastian siapa-siapa siswa yang mengalami kesulitan belajar.  

 b. Menelaah atau menetapkan status siswa  

Setelah guru mengidentifikasi dan memperoleh kepastian tentang siapa-

siapa saja yang mengalami kesulitan dalam belajar, maka pada langkah kedua 

ini guru selanjutnya akan menelaah atau memeriksa setiap siswa yang 

mengalami kesulitan tersebut. Tujuan menelaah atau memeriksa setiap siswa 

yang dimaksudkan pada langkah kedua ini ialah untuk menetapkan jenis atau 

bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh setiap siswa. 

Untuk memastikan jenis atau kesulitan masing-masing siswa dapat 

dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan membangingkan hasil pencapaian 

atau penguasaan TIK (Tujuan Instruksinal Khusus) hasil belajar siswa dengan 

TIK yang ditargetkan untuk dicapai oleh siswa. Dengan cara ini dapat 

ditetapkan bagian-bagian mana atau hal-hal apa saja dari konsep atau materi 

pelajaran yang disampaikan guru yang sulit dikuasai oleh masing-masing 
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siswa. Kemudian yang kedua, dilakukan dan menetapkan bentu kesulitan 

mereka dalam proses belajarnya, apakah sumber kesulitan tersebut terjadi pada 

waktu menerima atau pada waktu menyerap pelajaran.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari langkah kedua inilah setiap siswa 

yang mengalami kesulitan belajar dapat dipastikan jenis dan bentuk kesulitan 

belajarnya masing-masing. 

 c. Memperkirakan sebab terjadinya kesulitan 

Setelah jelas jenis atau bentuk kesulitan yang dihadapi setiap iswa 

dalam proses belajarnya maka pada tahap ketiga ini guru harus berusaha untuk 

memperkirakan sebab timbulnya kesulitan tersebut.  

Upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk menetapkan sebab 

kesulitan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat diagnostik 

kesulitan belajar. Alat tersebut dapat berupa test diagnostik dan test-test  untuk 

mengukur kemampuan inteligensi, kemampuan mengingat, kemampuan alat 

indera yang erat kaitannya dengan proses belajar.  

Berdasarkan informasi dari hasil test tersebut dapat ditetapkan penyebab 

kesulitan yang dihadapi oleh setiap siswa dalamproses belajarnya, apakah 

karena alat inderanya yang kurang baik; ingatannya lemah; kecerdasannya 

kurang; kurang matang untuk belajar karena kurang menguasai konsep dasar 

yang dipelajari; kurang motivasi dan sebagainya. 
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 d. Mengadakan perbaikan  

Dengan mengetahui sebab kesulitan yang dihadapi oleh setiap siswa 

maka selanjutnya guru dapat bertindak untuk mengatasi kesulitan yang 

dihadapi oleh mereka. 

Strategi pelaksanaan yang ditempuh guru dalam mengadakan perbaikan 

ini harus dilakukan melalui pendekatan didaktis, yaitu: pertama, siswa yang 

akan diperbaiki sudah menyadari faktor kesulitan atau kekurangan mereka. 

Kedua mereka yakin bahwa kekurangan mereka dapat mereka atasi. 

Kedua kondisi psikilogis siswa tersebut harus ditimbulkan pada diri 

siswa dengan melalui bimbingan dan kebijakan guru. Dan berdasarkan 

petunjuk dan kebijakan guru itu pulalah prosedur ketiga dilaksanakan yaitu 

sisw dibimbing untuk mengadakan perbaikan sesuai dengan sebab dan kondisi 

yang mereka alami. 
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  BAB  III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel  

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian sangat penting dan 

diperlukan karena metode adalah alat pemberi arah baik dalam penelitian 

maupun dalam penulisan skripsi. 

Metode yang dimaksud adalah cara yang teratur dan berfikir baik untuk 

mencapai maksud, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan.
1
 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa metode adalah merupakan 

suatu cara penelitian karya ilmiah yang dipakai penulis dalam mengolah 

berbagai data yang dituangkan dalam penulisan. Dalam melaksanakan 

penelitian, penulis menggunakan populasi dan sampel. Untuk lebih jelasnya, 

maka di bawah ini penulis membahas sekilas tentang populasi dan sampel, 

sebagai berikut:  

 1. Populasi  

Dalam membahas populasi tersebut beberapa pendapat antara lain : 

                                                 

1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka,  1979), h. 179. 
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Suharsimi Arikunto memberikan pengertian populasi yaitu: 

"Keseluruhan subyek penelitian".
2
 Selanjutnya menurut Drs. Mardalis yaitu 

"Sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan 

dengan masalah penelitian".
3
  Dalam pengertian lain dikemukakan oleh Drs. 

Ine I Amirman Yousda, mengatakan bahwa populasi adalah "Keseluruhan 

obyek yang diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun hal-hal 

yang terjadi".
4
 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi yang dimaksudkan oleh 

penulis adalah semua individu yang menjadi sasaran penelitian, yaitu semua 

siswa yang beragama di SPMN 02 Polewali kabupaten Polmas, guru dan 

pihak-pihak lain yang berkaitan dengan maksud penelitian ini. 

Populasi dapat dipahami dalam suatu karya ilmiah harus mengandung 

kebenaran, yakni kebenaran yang tidak hanya didasarkan atas kerangka teoritis 

tetapi juga dapat dibuktikan secara empiris (fakta nyata). Karena  itu, setiap 

penelitian ilmiah memerlukan data atau infromasi yang diperoleh dapat 

dipertanggung jawabkan dan dipergunakan untuk menjawab permasalahan-

                                                 

2
Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Cet. I; Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 1993), h. 195.  

3
Drs. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Cet. I; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1990), h. 63.  

4
Dr. Suharsimi Arikunto, Op. cit., h. 195. 
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permasalahan penelitian atau untuk menguji kebenaran-kebenaran dan ketidak 

benaran hipotesis.  

Data atau informasi dalam suatu penelitian ilmiah adalah data empiris 

yaitu data yang terjadi sebagaimana mestinya dan data tersebut harus jelas 

kebenarannya apakah individu, gejala, peristiwa, kejadian, dokumen 

tertulis, peninggalan-peninggalan dan sebagainya.
5
 

Populasi memegang peranan penting dalam melaksanakan penelitian 

karena data yang dihasilkan sangat tergantung pada populasi. Istilah populasi 

merupakan suatu istilah yang sudah populer. Namun tidak semua orang 

memahami arti populasi tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu 

menambahkan pengertian populasi tersebut. Menurut Ambo Enre Abdullah 

bahwa populasi adalah "kelompok yang menjadi sasaran penelitian dalam 

usaha memperoleh informasi dan menarik kesimpulan".
6
 

Dari pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa 

keseluruhan responden yang menjadi sasaran penelitian itulah yang dinamakan 

populasi. Dengan kata lain, populasi adalah keseluruhan atau kumpulan 

individu yang menjadi obyek yang diteliti.  

2. Sampel 

Masalah sampel dalam penelitian sangat urgen. Hal ini disebabkan 

karena sampel hanya sebagian dari keseluruhan obyek yang seharusnya diteliti, 

                                                 

5
Nana Sudjana, Penelitian dan Pendidikan, (Cet. I; Bandung: CV. Sinar Baru, 1979), h. 38.  

6
Ambo Enre Abdullah, Dasar-Dasar Penelitian Sosial dan Kependudukan, (Ujung 

Pandang IKIP, 1982), h. 101.  
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sedangkan dalam menarik suatu kesimpulan dasar yang digunakan hanya 

sebagian saja dari keseluruhan obyek yang akan diteliti. Namun demikian 

pelaksanaan penelitian ini yang terpenting adalah sampel penelitian. Untuk 

mempermudah dalam menentukan sampel, maka perlu dijelaskan pengertian 

sampel.  

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa sampel adalah "sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti".
7
 Selanjutnya, Sutrisno Hadi berpendapat 

bahwa sampel adalah "merupakan perwakilan atau wakil yang lebih kecil dari 

keseluruhan populasi".
8
 

Dari beberapa pengertian sampel yang dikemukakan di atas, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa sampel adalah sebagian obyek penelitian yang 

dianggap dapat mewakili populasi. Tujuan penelitian sampel adalah untuk 

memperoleh keterangan tentang obyek penelitian dengan cara mengamati 

hanya sebagian dari populasi. 

Hakikat penggunaan sampel dalam penelitian adalah karena sulitnya 

untuk meneliti obyek populasi. Hal ini disebabkan oleh biaya dan waktu yang 

begitu banyak yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa jika populasi terdiri 

                                                 

7
Dr. Suharsimi Arikunto, Op. cit., h. 102.  

8
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1979),        

h. 139  
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dari kelompok-kelompok, maka yang dijadikan sampel adalah individu yang 

dapat mewakili populasi dalam penelitian ini dari seluruh sifat yang ada. 

Untuk hal tersebut di atas, diperlukan teknik penarikan sampel yang 

tepat dan benar-benar dapat mewakili populasi. Untuk mendapatkan sampel 

yang baik dari populasi, tidak selalu berpatokan pada dasar atau rumus tertentu 

saja karena ada ketentuan dan rumus tertentu untuk mendapatkan sampel yang 

baik.  

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh L.B. Netra 

sebagai berikut : 

Tidak semua aturan atau rumus yang digunakan untuk menentukan 

besarnya sampel yang harus diambil dari suatu populasi guna mendapatkan 

sampel yang baik, begitu pula tidak ada ketentuan beberapa persen dari 

jumlah populasi harus diambil untuk mendapatkan sampel.
9
 

Pada prinsipnya, walaupun tidak ada ketentuan rumus tertentu yang 

paling tepat untuk menarik sampel yang baik, hal yang perlu diperhatikan 

adalah berapa besar populasi tersebut begitu pula dengan jumlah sampel yang 

ingin diteliti dari populasi itu dengan berbagai pertimbangan sehingga hasil 

penelitian dapat dipercaya. 

Dari populasi yang ada, maka penulis mengambil sampel 28 orang 

siswa SMPN 02 Polewali kabupaten Polmas untuk diwawancarai sebagai 

                                                 

9
L.B. Netra, Statistik Inperensial, (Surabaya-Indonesia: Usaha Nasional, 1986), h. 18.  
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sampel dari 550 orang siswa yang beragama Islam, 1 orang untuk guru 

pelajaran pendidikan agama Islam, 1 orang guru pelajaran umum dan 1 orang 

kepala sekolah. 

B. Instrumen Penelitian  

Istrumen penelitian merupakan pedoman dalam melakukan penelitian.  

Dapat juga dikatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan 

dalam menjalankan penelitian. 

Dalam upaya pengumpulan data, suatu penelitian harus ditunjang oleh 

instrumen yang memadai. Oleh karena itu alat instrumen penelitian mutlak 

dibutuhkan untuk memperoleh data. Dengan demikian, instrumen penelitian 

adalah seluruh alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu 

penelitian. Lebih lanjut, Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa : 

Instrumen sebagai pegangan petugas lapangan merupakan pegangan satu-

satunya yang sengaja disiapkan dalam bentuk yang dikehendaki untuk 

dipakai secara serentak dalam waktu yang ditentukan.
10

 

Sedangkan menurut Drs. Mardalis adalah : 

Instrumen adalah alat ukur, yaitu dengan instrumen penelitian ini dapat 

dikumpulkan data sebagai alat untuk menyatakan besaran atau persentase 

serta lebih kurangnya dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif. Sehingga 

dalam menggunakan instrumen yang dipakai tersebut berguna sebagai alat 

baik untuk mengumpulkan dan maupun bagi penggunaannya.
11

 

                                                 

10
Dr. Suharsimi Arikunto, Ibid, h. 121.  

11
Drs. Mardalis, Op. cit., h. 60.  



 54 

Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data atau infromasi yang 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam kaitannya dengan 

penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah : 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. 

Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung obyek penelitian secara 

cermat untuk memperlancar proses observasi, maka sasaran pengamatan harus 

dibatasi karena pengamatan yang dilakukan sangat terbatas. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini penulis akan mengamati gejala-gejala atau kejadian-

kejadian yang berkaitan dengan permaslahan yang dibahas. Di samping itu, 

penulis juga mempersiapkan catatan untuk mencatat segala sesuatu yang 

dianggap penting dalam penelitian. 

Menurut Drs. S. Margono memberikan pengertian observasi sebagai 

berikut: "Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian".
12

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka observasi dimaksud adalah 

mengamati gejala-gejala sosial, yaitu tentang penyelenggaraan  proses belajar 

                                                 

12
Drs. S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1997), h. 158.  
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mengajar pada SMPN 02 Polewali kabupaten Polmas khususnya mata 

pelajaran pendidikan agama Islam, serta bagaimana pengaruh guru agama 

Islam di tengah masyarakat minoritas muslim. 

2. Interview (wawancara 

Pengertian wawancara menurut para ahli adalah sebagai berikut : 

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara).
13

 

Sedangkan menurut Drs. Mardalis adalah: 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap 

dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan 

pada si peneliti.
14

 

Interview atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab antara si 

peneliti dan responden dengan cara bertatap muka secara langsung (face to 

face). Tujuan wawancara adalah untuk mendengarkan secara langsung 

informasi atau keterangan-keterangan yang dimintai keterangan. 

Dalam proses wawancara, peneliti harus memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

                                                 

13
Moh. Nazir, Ph.D, Metode Penelitian, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 

212:  

14
Drs. Mardalis, Op. cit., h. 63.  
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a. Responden yang akan diwawancarai sebaiknya diseleksi agar sesuai dengan 

data yang dibutuhkan. 

b. Waktu wawancara sedapat mungkin dilakukan sesuai dengan kesediaan 

responden.  

c. Permulaan wawancara sebaiknya peneliti memperkanalkan diri dan 

menjelaskan maksud dan tujuan wawancara. 

Berdasarkan keterangan di atas, penulis dapat memahami bahwa 

sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu harus membuat persiapan atau 

pedoman wawancara.  

3. Dokumentasi  

Instrumen ini dimaksudkan sebagai alat sekunder dalam mengumpulkan 

data yaitu berupa pedoman yang dipergunakan penulis dalam mencari data 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Oleh karena itu, instrumen ini sangat 

dibutuhkan karena dalam instrumen banyak didapatkan data-data yang 

bersumber dari catatan-catatan, buku, surat kabar, transkrip, majalah, agenda 

dan sebagainya. 

C. Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang ditempuh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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Dilihat dari sumber data yang terdiri dari library research (data kepustakaan) 

dan field research (data lapangan), maka proses pengumpulan data dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Data yang bersumber dari riset kepustakaan  

Pengumpulan data melalui riset kepustakaan dilakukan dengan 

membaca buku-buku atau karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan materi 

yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa 

cara, yaitu : 

a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi tanpa ada 

perubahan sedikitpun, baik redaksi maupun maknanya. 

b. Kutipan tidak langsung, yakni penulis mengutip pendapat dengan mengubah 

redaksi ke dalam bentuk ikhtisar dan ulasan sehingga berbeda dengan 

redaksinya tanpa mengurangi makna dan tujuannya. 

2. Data yang bersumber dari riset lapangan  

Pengumpulan data melalui risep lapangan diperoleh dalam melakukan 

penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang 

kongkrit. Hal ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang 

ada, yaitu : 

a. Observasi, yakni penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian. Pengamatan ini dimaksudkan untuk mencatat gejala-gejala atau 

fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.  
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b. Interview (wawancara), yakni penulis langsung bertatap muka dengan 

responden dan mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara 

yang sudah dibuat sedemikian rupa.  

c. Dokumentasi, yakni penulis berusaha mencari dokumen-dokumen yang ada 

kaitannya dengan pembahasan. Cara ini relatif agak mudah dibandingkan 

dengan dua cara di atas karena data yang diperoleh dari teknik ini sifatnya 

sebagai data pelengkap (sekunder). 

D. Teknik Analisis Data  

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka terkumpullah data yang 

sifatnya masih mentah. Data tersebut belum memiliki arti sebelum dianalisa 

lebih dalam. 

Analisa data dalam suatu penelitian merupakan bagian penting, bahkan 

sangat menentukan valid atau tidaknya sebuah penelitian. Hal ini disebabkan 

analisis tersebut akan membuktikan hasil yang dicapai. Analisis yang dianggap 

baik bila dapat menjawab permasalahan yang ada sebagai tujuan akhir dari 

suatu penelitian. 

Pada umumnya, data yang diperoleh dalam penelitian dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: data yang bersifat kualitatif dan data yang 

bersifat kuantitatif. 



 59 

Berdasarkan judul yang ada, penelitian yang akan dilakukan 

membutuhkan data yang sifatnya kualitatif. Oleh karena itu, untuk data 

kualitatif tersebut penulis menggunakan beberapa teknik analisis, yaitu: 

1. Teknik analisis induktif, yaitu teknik analisa data yang bertitik tolak dari 

data yang bersifat khusus kemudian mengambil suatu kesimpulan yang 

bersifat umum. 

2. Teknik analisis deduktif, yaitu suatu teknik analisa yang berititik tolak dari 

data yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat 

khusus.  

3. Teknik analisis komparatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan 

membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain, kemudian 

mengambil kesimpulan yang argumentatif untuk memperkuat hasil 

penelitian. 
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  BAB  IV 

 HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum SPMN 02 Polewali Kabupaten Polmas  

SLTP Negeri 2 Polewali Kabupaten Polmas yang semula bernama 

SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) berdiri pada tanggal 26 Agustus 

1967 yang diresmikan oleh Bapak Bupati kepala daerah tingkat II Polewali 

Mamasa. Yang pada waktu itu pula terbit Surat Keputusan Mendikbud Nomor: 

020/U/VIII/1967 tentang berdirinya Sekolah Menengah Ekonomi Pertama 

secara resmi. 

Seperti halnya sekolah-sekolah baru lainnya, pada awal berdirinya 

sekolah ini hanya dibina sejumlah kecil tenaga guru dan dipimpin oleh seorang 

kepala sekolah dan seorang tenaga administrasi.  

Sekolah Menengah Ekonomi Pertama tersebut terdiri dari 18 ruangan, 

12 kelas untuk tempat belajar siswa, 1 ruangan kepala sekolah, 1 ru angan guru, 

1 ruangan tata usaha, 1 ruangan mesin ketik, 1 ruangan praktek dan 1 ruangan 

lagi untuk tempat pertemuan guru-guru (Pusat Kegiatan Guru), yang jumlah 

keseluruhannya adalah 18 ruangan. 

Meskipun dengan kondisi sarana yang memadai Namun tenaga edukasi 

atau guru yang kurang proses belajar pun berjalan dengan lancar lagi pula 
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amino masyarakat Polewali dan sekitarnya yang begitu tinggi yang 

berbondong-bondong memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Hal ini 

dibuktikan bahwa pada tahun pertama, penerimaan siswa baru yaitu pada tahun 

pelajaran 1967/1968, jumlah siswa yang diterima sebanyak 85 orang yang 

terbagi tiga kelas. Tahun pelajaran berikutnya, jumlah siswa baru yang terus 

meningkat. 

Pada tanggal 1 April 1979 SMEP berubah nama menjadi SMPN 

(Sekolah Menengah Pertama Negeri) sesuai dengan SK Mendikbud Nomor 

030/U/1979 tentang perubahan SMEP menjadi SMPN Polewali. Kemudian 

pada tahun 1997 SMPN berubah lagi menjadi SLTP Negeri 2 Polewali.  

Dari perubahan-perubahan nama tersebut mulai dari SMEP sampai 

dengan SLTP, dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan baik dari 

tenaga pengajar hingga para siswa. 

1. Keadaan Siswa  

Seperti halnya dengan sekolah-sekolah lainnya, keadaan jumlah siswa 

di sekolah ini dari tahun ke tahun cukup bervariasi ini disebabkan karena 

jumlah siswa yang masuk tidak menentu. 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah siswa tetap mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1998/1999 berjumlah 462, 

tahun 1999/2000 berjumlah 505 orang, 2000/2001 berjumlah 540 orang, tahun 
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2001/2002 berjumlah 682 orang dan pada tahun 2002/2003 berjumlah 769 

orang siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini; 

                                                      TABEL  I 

             KEADAAN JUMLAH SISWA SLTP NEGERI 2 POLEWALI  

                     KAB. POLMAS MENURUT TAHUN PELAJARAN  

 

NO. TAHUN PELAJARAN JUMLAH 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1998 / 1999 

1999 / 2000 

2000 /2001 

2001/2002 

2002/2003 

462 

505 

540 

682 

769 

 

2. Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah  

Bahwa untuk mencapai mutu pendidikan di suatu sekolah diperlukan 

adanya komponen pendidikan yang memadai berkelayakan dan berdaya guna 

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Di antara komponen 

pendidikan yang amat berpengaruh adalah faktor tenaga guru dan tenaga 

administrasi yang handal. Sehingga mutu pendidikan dapat diwujudkan 

sesegera mungkin, mengenai jumlah tenaga guru dan tenaga administrasi 

sekolah SPMN 02 Polewali kabupaten Polmas sebanyak 33 orang sebagai 

berikut: 
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                                                      TABEL  II 

              KEADAAN  JUMLAH  TENAGA  GURU  DAN  TENAGA  

                 ADMINISTRASI SLTP 02 POLEWALI KAB. POLMAS 

 

NO. NAMA GOLONGAN JABATAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Jamiddin Kadir, B.A. 

Syachril Djawas, S.Ag 

Hj.Hadara Sunusi  

Hj. Sayekti Marsam  

Hj. Sanariah Mangopo  

Usman Daming 

Daniel Patora 

Demianus  

Sadaria  

Nursyam 

Rahmania, S.Ag 

Nikodemus 

Ludia 

Cinnong 

Rosmawati, B.A 

Hasanuddin Adam  

Leonora 

M. Bharuddin 

Sunartin 

Laode Usman Banor 

Abd. Rasyid, B.A.  

Salmiah 

Dra. Nurjaya  

Kasmujianto, S.Pd 

IV a 

IV a  

III d  

III d  

III d  

III d  

III d  

III d  

III d  

III d  

III d  

III d  

III c  

III c  

III c  

III c  

III c  

III c  

III b  

III c  

III c  

III b  

III c  

III b 

Kepala Sekolah 

Waka. Sek. 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru  BP 

Guru 

Guru 
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. 

NO. NAMA GOLONGAN    JABATAN 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

Ilham, S.Pd 

Drs. M. Daniar Bahmid 

St. Masaniah, S.Pd 

Nursyam Hanong 

Adolvina Sampewai  

Abd. Rahman 

Hamzah 

Nurmiah  

Eranson 

III b  

III c 

III b 

III a 

III a 

II c 

II b 

II b 

II a 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Guru 

Kep. T.U 

Pegawai TU 

Pegawai 

Guru 

 

B. Hambatan-hambatan Psikologis Siswa dalam Mengikuti Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 02 Polewali Kabupaten Polmas 

Dunia di masa datang berada di tangan anak-anak masa kini, kalimat ini 

mengandung pengertian bahwa tanggung jawab terhadap anak tidaklah terbatas 

pada kita, baik sebagai seorang guru maupun sebagai orang tua, tetapi lebih 

dari itu harus dipandang sebagai tanggung jawab terhadap generasi di masa 

mendatang. Dalam mempersiapkan generasi mendatang tersebut maka 

kebutuhan fisik dan mental haruslah mencukupi karena hal itu berkaitan 

langsung dengan pembentukan manusia seutuhnya. 

Dalam era globalisasi saat ini khususnya arus informasi yang mengalir 

deras tanpa dapat kita bendung kehadirannya, menyebabkan hal-hal yang 

berdampak positif dan negatif, hal ini apabila tidak dapat diantisipasi sejak 
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dini, maka akan mengakibatkan perubahan kepribadian yang sangat cepat pada 

diri siswa, dengan sendirinya siswa akan cepat meniru dengan segala sesuatu 

apa yang didengar maupun yang dilihatnya tanpa ada penyaringan, apakah itu 

baik untuk dirinya atau tidak. 

Selain informasi yang begitu deras, hambatan lain adalah masuknya 

pengaruh-pengaruh yang negatf secara bebas antara lain banyaknya beredar 

VCD-VCD porno yang dapat merusak mental anak didik (siswa), hal ini perlu 

mendapat penanganan yang serius untuk dapat mengantisipasinya sejak dini 

kepada siswa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. 

Secara lebih mendasar lagi, tentang pendidikan Islam itu sendiri polanya 

mengacu kepada keterpaduan antara iman dan ilmu, antara ilmu dan akhlak, 

antara iman dan amal. Yang perlu ditekankan disini pertama sekali adalah 

sesuai dengan petunjuk Islam ialah peningkatan peran edukatif rumah tangga 

dan tanggung jawab kedua orang tua dalam menangani secara aktif pendidikan 

Islam bagi siswa di rumah dan lingkungan sekolah. 

Menurut kepala sekolah SLTP Negeri 02 Polewali kabupaten Polmas 

tentang hambatan psikologis siswa khususnya pelajaran pendidikan agama 

Islam sebagai berikut : 

Menurut saya hambatan yang dialami oleh siswa di sini adalah faktor 

lingkungan, dimana di sekitar sekolah ini banyak yang beragama non 

muslim jadi sedikit banyaknya ada pengaruh kejiwaan terhadap siswa.
 1
  

                                                 

1
Jamiddin Kadir, B.A., Wawancara, tanggal 3 September 2002.  
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Lain halnya dengan guru agama Islam SLTP Negeri 02 Polewali 

mengemukakan tentang hambatan psikologi yang dialami oleh siswa adalah : 

Secara psikologis mereka (siswa) mengalami kendala pada kurangnya 

tenaga pengajar (guru pendidikan agama Islam) dan kurangnya fasilitas 

yaitu buku-buku agama Islam dan yang paling utama yang menjadi 

hambatan psikologis siswa adalah banyaknya di lingkungan sekitar yang 

beragama Kristen.
2
 

Sejalan dengan hal tersebut, dari sekian banyak responden (siswa) yang 

diwawancarai, penulis dapat menyimpulkan tentang hambatan-hambatan yang 

dialami oleh siswa adalah semuanya menjawab dengan kurangnya guru 

pendidikan agama Islam. 

Pada prinsipnya hambatan itu tetap ada akan tetapi masih sebatas hal-

hal yang bisa ditolerir, misalnya kurangnya guru pendidikan agama Islam dan 

kurangnya buku-buku pendidikan agama Islam, dengan kurangnya guru agama 

sedikit atau banyak ada pengaruh kejiwaan yang dialami oleh siswa.  

Terlepas dari itu, maka faktor penghambat adalah dampak tetangga 

terhadap pola pendidikan anak di dalam sebuah keluarga bahwasanya masing-

masing kehidupan keluarga tersebut, menghasilkan pola pendidikan keluarga 

tertentu. Kiranya tidak boleh dilupakan bahwa situasi-situasi tersebut saling 

berkaitan dengan eratnya, sehingga kadang-kadang sulit sekali untuk 

menetapkan mana lebih dominan. 

                                                 

2
Drs. M. Dainur Bahmid, Wawancara, tanggal 3 September 2002.  
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Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan bahkan 

seringkali dijadikan patokan. Oleh karena keadaan keluarga yang rata-rata 

besar, maka afeksipun tertuju pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga 

kadang-kadang penanganan khusus yang diperlukan oleh anak-anak tertentu 

terlepas dari pusat perhatian.
3
 

Dampak dari pola pendidikan keluarga, tetangga kadang-kadang besar 

dan mungkin juga kecil. Hal ini sangat tergantung pada pola kehidupan 

bersama dalam wilayah tersebut, dan sampai sejauh mana pengaruh tetangga 

diterima. Namun kadang-kadang pengaruh tersebut tidak tertahankan, untuk 

memelihara kerukunan antara sesama tetangga. 

Pengaruh yang buruk atau dampak tersebut akan dapat ditanggulangi, 

apabila hubungan yang serasi dengan tetangga dapat dipelihara. Artinya 

kadang-kadang hubungan harus erat dan kadang-kadang renggang. Kalau 

hubungan yang erat adalah wajar, namun, apabila masalahnya menyangkut 

pola pendidikan keluarga yang sifatnya pribadi, maka hubungan harus agak 

direnggangkan.
4
 

                                                 

3
Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H. Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, 

Remaja dan Anak. (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 44.  

4
Ibid., h. 44.  
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Sejalan dengan hal itu, bila menyangkut masalah yang sifatnya prinsipil 

khususnya dalam pembinaan anak haruslah ada batas-batasnya, apalagi di 

tengah masyarakat yang minoritas muslim misalnya, persoalan kegiatan 

keagamaan agar tidak mengalami hambatan harus dipisahkan. 

Olehnya itu, penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh 

pelbagai pihak tersebut, lazimnya tergantung pada keluarga itu sendiri. 

Artinya, suami dan istri harus dapat menduga akan terjadinya dampak, apabila 

pengaruh dari bermacam pihak tersebut dibiarkan berjalan tanpa batas, oleh 

karena hanya mementingkan kebutuhan pribadi belaka. Pendidikan keluarga 

sangat penting, oleh karena anak merupakan generasi yang akan menggantikan 

kita semua, pada suatu waktu. Mereka harus dipersiapkan untuk dapat 

menanggulangi masalah-masalah yang kelak akan dihadapi, dengan pola yang  

mungkin berbeda dengan kebiasaan yang ada dewasa ini.
5
 

Dalam perkembangan hidupnya, manusia dipengaruhi oleh hal-hal yang 

berasal Dari dirinya sendiri, atau faktor-faktor yang berasal dari luar diri 

pribadinya. Untuk dapat menentukan mana yang paling dominan dalam 

pembentukan kepribadian manusia, hingga kini tidak dapat ditentukan secara 

mutlak. 

                                                 

5
Ibid., h. 48.  
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Pribadi mandiri yang tidak tergantung pada orang lain dan mampu 

bersaing, sekaligus juga mampu bekerja sama untuk mencapai sukses, 

terbentuk melalui proses yang panjang. Sejak kanak-kanak terutama setelah 

interaksinya dengan orang lain di luar keluarga semakin intensif kepribadian 

mandiri setahap demi setahap akan terlihat perwujudannya.
6
 

Dari uraian tersebut di atas berarti pribadi mandiri merupakan juga 

kemampuan mengendalikan diri. Dengan kata lain, sukses tergantung pada 

bagaimana seseorang mengendalikan atau mengelola dirinya sendiri di tengah-

tengah kehidupan masyarakat modern yang kondisinya ternyata semakin berat.  

Selain kebutuhan masyarakat, harapan dan kebutuhan siswa pun 

merupakan sumber yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan substansi 

pelajaran. Dalam hal ini guru agama sangat besar peranannya dalam 

pembentukan akhlak pada siswa oleh karena itu guru agama Islam dalam suatu 

sekolah itu harus memadai dan dalam pelaksanaan pendidikan itu tidak dapat 

berjalan secara mulus kalau tidak didukung oleh buku-buku yang dapat 

menunjang berhasilnya pendidikan itu. 

Agar tidak mengalami hambatan secara psikologis bagi siswa terhadap 

pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, maka penyelenggaraan 

                                                 

6
Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pendidikan Dalam Islam, (Cet. I; Surabaya-Indonesia: Al-

Ikhlas, 1993), h. 377.  
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pendidikan awal seperti sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, peranan  

guru sangat besar bahkan dominan. Pada taraf pendidikan formal tersebut, guru 

mempunyai peranan cenderung mutlak di dalam membentuk dan mengubah 

pola perilaku siswa. Dengan demikian, maka hasil dari pada kegiatan guru 

tersebut akan tampak nyata pada kadar motivasi dan keberhasilan studi pada 

taraf itu, yang mempunyai pengaruh yang sangat besar pada tahap-tahap 

pendidikan selanjutnya. 

Sejalan dengan itu, untuk merubah pola tingah laku dan pola pikir 

dalam manusia itu sendiri seperti yang dijelaskan di dalam al-Qur’an surah Ar-

Ra’d (13) : ayat 11 sebagai berikut : 

 مابانفسهم اهللا اليغير مابقوم حتى يغيروا ان…
Terjemahnya: 

…Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
 7

 

Pada hakekatnya, segala persoalan yang dihadapi baik itu masalah sosial 

kemasyarakatan maupun masalah pendidikan demi untuk meningkatkan taraf 

hidupnya yang merubah dan mengatasi adalah manusia itu sendiri sesuai 

dengan penjelasan ayat tersebut di atas.  

                                                 

7
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Edisi Revisi; Jakarta: Toha 

Putra, 1989), h. 370.  
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Ayat ini berbicara tentang dua macam perubahan dengan dua pelaku. 

Pertama, perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah, dan kedua 

perubahan keadaan diri manusia (sikap mental) yang pelakunya adalah 

manusia. Perubahan yang dilakukan Tuhan terjadi secara pasti melalui hukum-

hukum masyarakat yang ditetapkan-Nya.
8
 

Sehubungan dengan itu, kedua alternatif di atas secara filosofis 

terkandung makna bahwasanya Allah hanyalah menyediakan fasilitas kepada 

manusia baik itu akan pikiran maupun naluri untuk berkarya untuk mengatasi 

hambatan-hambatan yang sedang dialami. 

C. Upaya Mengatasi Hambatan-hambatan Psikologis Siswa Di SMPN 02 

Polewali Kabupaten Polmas 

Masa pendidikan di sekolah lanjutan tingkat pertama merupakan 

kesempatan yang sangat baik, untuk membina pribadi siswa setelah orang tua. 

Oleh karena itu tugas pembinaan pribadi anak di sekolah, bukan tugas guru 

agama saja, akan tetapi tugas guru pada umumnya disamping tugas orang tua 

pula. Namun peranan guru agama dalam hal ini sangat menentukan. Guru 

agama dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh orang tua, kemudian 

bersama guru-guru lain membantu pembinaan anak. 

                                                 

8
Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudu’i Atas Pelbagai 

Persoalan Umat, (Cet. II; Bandung: Mizan, 1996), h. 322.  
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Betapa sangat pentingnya pendidikan agama di sekolah tidak dapat 

diragukan lagi, mengingat bahwa orang tua mempunyai kemampuan terbatas, 

selama tidak mampu memberikan pendidikan agama yang tepat dan memenuhi 

syarat ketika anak sudah sampai usia sekolah. 

Sekolah menjadi sangat penting untuk memenuhi kekurangmampuan 

keluarga dalam mendidik anak. Kebudayaan hidup yang semakin kompleks, 

menuntut anak mengetahui berbagai macam hal penemuan ilmiah dan agama, 

maka perlu ada kerja sama antara keluarga dan sekolah serta masyarakat untuk 

mengarahkan ke hal yang positif, sehingga mampu mengenal makna 

kehidupan yang sebenarnya. 

Untuk keberhasilan pendidikan siswa, tidak boleh ada kontradiksi antara 

pengarahan yang diberikan di rumah dan di sekolah. Hubungan antara 

keduanya harus mengarah kepada terwujudnya kesempurnaan dan 

keseimbangan dalam pembinaan kepribadian muslim. 

Kepribadian tidak dapat dipahami terlepas dari nilai-nilai dan norma-

norma kebudayaan tersebut karena hakekatnya kepribadian adalah susunan 

daripada aturan tingkah laku di dalam pola respon yang konsisten. Tingkah 

laku sebagai bentuk manipestasi kepribadian dapat dikatakan normal atau 

abnormal tergantung pada kesesuaiannya dengan norma-norma kebudayaan 

dari masyarakatnya.  



 73 

Tuntutan agama Islam pada khususnya, sejak awal penyebarannya di 

dunia ini telah mengajak dan mendorong umat manusia agar bekerja keras 

mencari kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat secara 

simultan. Antara etos kerja keras untuk duniawi dan ukhrawinya tak boleh 

dipishkan,melainkan etos kerja yang terintegrasi satu sama lain saling 

berkaitan secara kontinuum, termasuk etos ilmiah yang mendorong ke arah 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 9

 

Lembaga sekolah, baik untuk pengajaran pengetahuan agama. Akan 

tetapi pendidikan agama harus juga dilakukan di luar jam sekolah, di antaranya 

dengan cara para guru agama selalu membimbing anak-anak didiknya secara 

teratur dalam praktek-praktek agama seperti shalat, pelaksanaan pembagian 

zakat, praktek berwudhu dan lain sebagainya. 

Prof. Dr. Zakiah Daradjat menyatakan bahwa: latihan-latihan 

keagamaan (yang dapat diperoleh dan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga 

agama) yang menyangkut ibadah seperti: shalat, do’a, membaca al-Quran, 

shalat berjamaan di sekolah, mesjid atau langgar harus dibiasakan sejak kecil 

sehingga lama kelamaan tumbuh rasa senang melakukan ibadah. Dia (anak) 

dibiasakan (melaksankan ajaran-ajaran agama) sedemikian rupa sehingga 

                                                 

9
Prof. H. M. Arifin, M. Ed., Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum), (Cet.IV; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 45.  
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dengan sendirinya ia akan terdorong untuk melakukannya (ajaran-ajaran 

agama) tanpa suruhan dari luar, tapi dorongan dari dalam (berdasarkan 

kesadarannya). Orang yang haus akan ketentraman jiwa, banyak yang pergi ke 

mesjid, ke langgar atau ke tempat-tempat dimana diadakan ceramah agama 

(yang akan menyenangkan jiwanya).
10

 

Sejalan dengan hal tersebut, guru agama SMPN 02 Polewali kabupaten 

Polmas mengemukakan : 

Menyemarakkan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah 

(ruangan kelas dan masjid) di antaranya kegiatan mengaji, tata cara 

berwudhu yang baik, shalat berjamaah serta kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat lainnya.
 11

 

Oleh sebab itu, mesjid dengan segala aktifitasnya, secara khusus selalu 

berhubungan dengan masalah keagamaan, maka sebaiknya anak-anak harus 

diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan di mesjid untuk memberikan 

kesempatan-kesempatan kepada anak-anak memperoleh pengalaman 

keagamaan pada anak yang memberikan kesan yang sangat mendalam dan 

berpengaruh dalam jiwa atau kehidupan sehari-harinya.  

Perlu diingat bahwa aktivitas agama di sekolah atau di mesjid akan 

menarik bagi anak, apabila ia ikut aktif di dalamnya. Karena ia berama-sama 

                                                 

10
Prof. Dr. Zakiah Darajat, Perawatan Jiwa Untuk Anak-anak, (Cet. III; Jakarta: Bulan 

Bintang, 1982), h. 467.  

11
Drs. M. Dainur Mahmid (Guru Pendidikan Agama Islam) Wawancara, tanggal 3 

September 2002.  
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teman-temannya dan orang lain melakukan ibadah bersama. Dan si anak 

merasa gembira apabila ia ikut aktif dalam kegiatan keagamaan lainnya.
12

 

Dengan kata lain dapat kita sebutkan bahwa pembiasaan dalam 

pendidikan anak sangat penting, terutama dalam pembentukan pribadi anak, 

akhlak dan agama pada umumnya. Karena pembiasaan-pembiasaan agama itu 

akan memasukkan unsur-unsur positif dalam pribadi anak yang tumbuh. 

Semakin banyak pengalaman agama yang didapatkan melalui pembiasaan itu, 

akan semakin banyaklah unsur agama dalam pribadinya dan semaki mudahlah 

ia memahami ajaran agama yang akan dijelaskan oleh guru agama di belakang 

hari. 

Mesjid sebagai lembaga agama yang utama, mempunyai peranan yang 

sangat banyak manfaat untuk membina kehidupan beragama pada anak. 

Karena dalam mesjid anak-anak bisa memperoleh pengalaman keagamaan 

yang sangat mengesankan di dalam hidupnya. Oleh karena itu anak-anak perlu 

diikutkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di mesjid, 

baik yang dilakukan secara kolektif maupun secara individu yang dilaksanakan 

oleh anak itu sendiri. 

Oleh karena itu, memakmurkan mesjid dan mengikut sertakan anak 

dalam kegiatan-kegiatan yang dapat memakmurkan suatu mesjid, adalah 

                                                 

12
Prof. Dr. Zakiah Daradjat, Op. cit., h. 65.  
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merupakan bagian mutlak dari keberhasilan dalam pembinaan kehidupan 

beragama pada anak-anak.  

Allah Swt, menerangkan dalam al-Qur’an surah at-Taubah (9) ayat 18:  

انما يعمرمسجد اهللا من امن باهللا واليوم االخر واقام الصلوة واتى الزكوة 

 يخسى اال اهللا فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدينولم 
Terjemahnya: 

Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan 

shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (siapa pun) selain kepada Allah, 

maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-

orang yang mendapat petunjuk.
 13

 

Fungsi mesjid dalam pembinaan kehidupan beragama pada anak adalah 

jelas sangat berarti sebagai salah satu dari lembaga agama yang dapat 

dikatakan paling efektif. Jadi adanya lembaga-lembaga agama, diantara hasil 

dan manfaatnya yang nyata adalah dapat menyelamatkan anak-anak yang tidak 

mendapatkan pembinaan dan pendidikan agama dalam keluarganya, dan 

membentuk kepribadian anak menjadi manusia yang agamis serta hal ini 

adalah salah satu upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelajaran 

pendidikan agama Islam di SMPN 02 Polewali kabupaten Polmas. 

Selanjutnya guru agama Islam SMPN 02 Polewali menjelaskan tentang 

upaya yang ditempuh selama ini dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh 

siswa SMPN 02 Polewali adalah sebagai berikut: 

                                                 

13
Departemen Agama RI., Op. cit., h. 280.  
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Kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada siswa sebagai pengganti dari 

jadwal yang tidak sempat diberikan pada jam sekolah adalah pada sore 

hari yang dilaksanakan oleh guru agama Islam dibantu oleh guru-guru lain 

yang dipusatkan di sekolah.
14

 

Melihat kondisi dan keberadaan siswa SMPN 02 Polewali kabupaten 

Polmas yang berada di tengah-tengah masyarakat minoritas muslim peran serta 

guru sangat diharapkan. Olehnya itu, guru harus memberikan pemahaman 

kepada siswa agar mereka tidak terpengaruh kepada lingkungan di sekitarnya. 

Olehnya itu melalui pembiasaan-pembiasaan anak dalam kegiatan keagamaan 

untuk dilibatkan sebab pada prinsipnya anak adalah generasi penerus yang 

dimasa depannya akan menjadi anggota masyarakat secara penuh dan mandiri. 

Untuk itu, seorang anak sejak kecil harus sudah mulai belajar bermasyarakat, 

agar nanti dia dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat 

menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Masyarakat adalah tempat hidup anak 

sebagai individu yang memberikan kemungkinan kepada anak untuk menjadi 

maju dan berkembang. 

Sasaran psikologis yang perlu dididik dan dikembangkan secara 

seimbang, serasi dan selaras ialah kemampuan kognitif yang berpusat di otak 

(head) yang berupa kecerdasan akal, kemampuan kognitif dan emosi atau 

afektif yang berpusat di dada (heart), serta kemampuan yang terletak di tangan 

untuk bekerja (hand).
15

 

                                                 

14
Drs. M. Dainur Bahmid, Wawancara, tanggal 3 September  2002.  

15
Prof. Dr. Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Cet.VII; Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h.    
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Daya tangkal psikologis manusia adalah terletak pada sikap dan 

keimanan atau ketaqwaan kepada Allah, maka pendidikan yang 

menginternalisasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan tersebut, adalah 

menjadi sasaran dalam upaya mengatasi hambatan yang bakal muncul baik 

sebagai siswa maupun anggota masyarakat. 
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BAB  V 

P E N U TU P  

 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan semua apa yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, dapatlah 

ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Untuk pembinaan dan pendidikan agama Islam pada siswa, peranan guru 

menempati posisi kunci keberhasilan tugas yang suci dan mulia disertai 

dengan dukungan dari berbagai pihak terutama lingkungan masyarakat.  

2. Hambatan-hambatan psikologis yang dialami oleh siswa dalam mengikuti 

pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 02 Polewali kabupaten Polmas 

adalah mereka (siswa) akan dihadapkan pada kondisi masyarakat di sekitar 

sekolah yang mayoritas beragama Kristen, kemudian kurangnya guru 

pendidikan agama Islam dan kurangnya buku-buku pelajaran pendidikan 

agama Islam yang dapat mendukung lancarnya proses belajar mengajar.  

3. Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan psikologis siswa dalam 

mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam diperlukan ketekunan, 

keuletan, ketabahan dan kesabaran yang dibarengi dengan pembiasaan 

terhadap kegiatan keagamaan terhadap siswa sehingga melahirkan generasi 
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muda Islam yang tangguh, cerdas, terampil dan tanggap terhadap masalah 

yang dihadapinya.  

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa 

hal, antara lain : 

1. Kita ketahui bahwa ajaran agama Islam adalah agama rahmah yang di 

dalamnya syarat dengan nilai-nilai etika, moral, estetika yang memuat 

masalah muamalah dan ubudiah. Olehnya itu bagi pelaksana atau 

penyelenggara pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan 

agama Islam harus disesuaikan dengan tuntutan zaman agar siswa tidak 

ketinggalan dan terbelakang yang pada akhirnya menjadi anak yang bodoh 

hal ini tidak diinginkan dalam Islam. 

2. Perlu diingat bahwa aktivitas agama di sekolah atau di masjid akan menarik 

bagi anak, karena disertai dengan berbagai materi pelajaran yang menarik 

sehingga siswa ikut aktif dalam kegiatan keagamaan. 

3. Masalah-masalah pendidikan perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam 

hal ini depatemen pendidikan nasional serta pihak terkait lainnya untuk 

menunjang program keberhasilan pendidikan, dalam hal ini pengadaan guru 

pendidikan  agama Islam di SMPN 02 Polewali kabupaten Polmas.  
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4. Peran serta dari semua pihak untuk mengatasi masalah pendidikan tetap 

dibutuhkan, yang terpenting adalah kerja sama antara guru dan orang tua 

siswa sangat dibutuhkan dalam merobah pola sikap dan tingkah laku siswa 

agar menjadi anak yang berguna bagi negara, bangsa dan agama. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa SLTP Negeri 02 Polewali 

kabupaten Polmas dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam ? 

2. Usaha-usaha apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hamabatan 

psikologis yang dialami oleh siswa tersebut ? 

3. Bagaimana bentuk atau teknik yang digunakan dalam mengatasi hambatan-

hambatan yang dialami oleh siswa SLTP Negeri 02 Polewali kabupaten 

Polmas ? 

4. Bagaimana pengaruh pembinaan guru terhadap siswa yang dibina ? 

5. Apa kendala-kendala yang dialami dalam menjalankan strategi tersebut ? 

6. Bagaimana sikap dan perhatian siswa terhadap pelajaran pendidikan agama 

Islam ?  

 

  

 

 

 


