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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Kemuhammadiyahan

1. Pengertian Pembelajaran Kemuhammadiyahan

Sebelum membahas mengenai definisi pembelajaran 

Kemuhammadiyahan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai definisi 

dari Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah berasal  dari bahasa 

Arab “Muhammad”, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir, 

kemudian mendapat tambahan “yah” nisbiyah, yang artinya 

menjeniskan.
21

Sedangkan secara istilah Muhammadiyah adalah sebuah

gerakan Islam berupa dakwah Amar Makruf Nahi Munkar.
22

Mengacu kepada definisi Muhammadiyah secara bahasa dan istilah 

dapat ditarik kesimpulan bahwa Muhammadiyah berarti “umat 

Muhammad SAW” atau “pengikut Muhammad SAW”, yaitu semua  

orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad 

SAW adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir yang akan 

menegakkan dakwah amar makruf nahi mungkar. Dengan demikian 

siapapun yang mengaku beragama Islam sesungguhnya orang 

Muhammadiyah tanpa harus dilihat dan dibatasi oleh adanya perbedaan 

organisasi, golongan, bangsa, geografis, etnis, dan sebagainya.  

21
Abu Su’ ud, et al., Kemuhammadiyahan I Untuk Sekolah Menengah Umum 

Muhammadiyah (Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiayah, 1995), hal. 51 
22

https://apri76.wordpress.com/2008/07/16/gerakan-muhammadiyah-dalam-bidang-

pendidikan/ diakses pada tanggal 27 Januari 2017.  

https://apri76.wordpress.com/2008/07/16/gerakan-muhammadiyah-dalam-bidang-pendidikan/
https://apri76.wordpress.com/2008/07/16/gerakan-muhammadiyah-dalam-bidang-pendidikan/
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Pembelajaran Kemuhammadiyah mempunyai dua makna, yaitu 

makna secara bahasa dan makna secara istilah. Secara bahasa, pem  

belajaran Kemuhammadiyahan adalah pelajaran tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. 

Sedangkan menurut istilah pembelajaran Kemuhammadiyahan 

didefinisikan dengan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang 

berhubungan dengan persyarikatan Muhammadiyah.
23

 

Mengacu kepada definisi pembelajaran Kemuhammadiyahan 

secara bahasa dan istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran Kemuhammadiyahan adalah pembelajaran yang wajib 

di perguruan Muhammadiyah, dengan maksud untuk memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik tentang organisasi Muhammadiyah 

dan gerakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar (AMNM) sesuai dengan Al- 

Qur’an dan As- Sunnah. 

Pembelajaran kemuhammadiyahan merupakan mata pelajaran 

yang menjadi identitas bagi pendidikan dalam Muhammadiyah dan 

menjadi salah satu mata pelajaran pokok di semua lembaga 

pendidikan Muhammadiyah, dari pendidikan dasar, menengah, hingga 

perguruan tinggi di bawah persyarikatan Muhammadiyah. Semua 

tingkatan pendidikan tersebut wajib melaksanakan pendidikan 

Kemuhammadiyahan. Saat ini secara normatif telah disusun 

                                                           
23

M. Bahrul Amiq, Pengaruh Pembelajaran Kemuhammadiyahan Terhadap Religiusitas 

Aspek Amal Siswa Dalam Organisasai Ikatan Pelajar Muhammadiyah Di SMP Muhammadiyah 1 

Prambanan, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2016.  
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rumusannya dalam bentuk bahan ajar  Kemuhammadiyahan. Setiap 

bentuk pendidikan pasti memiliki maksud, tujuan dan ruang lingkup 

dalam pelaksanaannya. Rumusan yang matang dengan konsep yang 

sistematis mutlak diperlukan agar dapat dipakai dalam jangka 

panjang, apalagi kapasitas Kemuhammadiyahan sebagai mata 

pelajaran pokok di seluruh lembaga pendidikan Muhammadiyah, 

merupakan bahan ajar untuk mengkader bibit - bibit penerus 

Muhammadiyah di lingkungan lembaga tersebut. 

2. Tujuan Pembelajaran Kemuhammadiyahan 

 Kemuhammadiyahan dijadikan mata pelajaran pokok dengan 

tujuan agar dapat diamati, dipahami dan dihayati oleh setiap peserta 

didik. Selain itu diharapkan agar kelak peserta didik bersedia dengan 

suka rela mengamalkan berbagai prinsip keyakinan dan cita-cita 

persyarikatan Muhammadiyah.
24

 Adapun tujuan dari pembelajaran 

Kemuhammadiyahana antara lain sebagai berikut: 

a. Muhammadiyah  membutuhkan penerus MKCHM  

  Muhammadiyah Merupakan gerakan Islam yang oleh 

masyarakat luas dikenal sebagai organisasi Islam yang bertaraf 

nasional. Muhammadiyah juga sebagai gerakan yang memiliki amal 

usaha begitu banyak dan beragam. Amal usaha Muhammadiyah 

meliputi bidang keagamaan, kemasyarakatan, kesehatan dan 

pendidikan. Muhammadiyah perlu menyadari sepenuhnya bahwa 

                                                           
24

http://jepepastibisa.blogspot.co.id/2011/04/artikel-kemuhammadiyahan-kelas-

x_1849.html. Diakses pada tanggal  14 November 2017, jam 10.00.  

http://jepepastibisa.blogspot.co.id/2011/04/artikel-kemuhammadiyahan-kelas-x_1849.html
http://jepepastibisa.blogspot.co.id/2011/04/artikel-kemuhammadiyahan-kelas-x_1849.html
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untuk meneruskan gerakan atau amal usaha tersebut mutlak 

diperlukan kader penerus. Persyarikatan ini membutuhkan kader 

penerus yang berkualitas dan penuh pengabdian. Selain itu 

memahami arah dan tujuan misi yang diemban oleh 

Muhammadiyah. Oleh karena itu, salah satu fungsi lembaga 

pendidikan Muhammadiyah adalah sebagai lembaga pembibitan 

kader. 

  Lembaga pendidkan Muhammadiyah juga berperan sebagai 

lembaga penyemai kader Muhammadiyah disamping kader umat 

dan kader bangsa. Mengingat peranan tersebut, maka peserta didik 

di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah senantiasa 

dikenalkan, dilatih serta diajak menghayati cita-cita agung 

Muhammadiyah.  

b. Muhammadiyah perlu dikenal oleh Angkatan Muda 

  Dengan diajarkannya mata pelajaran Kemuhammadiyahan, 

maka diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengenal apa 

Muhammadiyah. Terutama mereka yang memasuki jalur pendidikan 

formal di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Selain itu mengenal 

peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Dengan 

adanya mata pelajaran tersebut generasi muda Indonesia dapat 

mengetahui secara obyektif tentang persyarikatan Muhammadiyah. 

Sesungguhnya organisasi tersebut merupakan sebuah organisasi 

Islam yang tersebar di Indonesia dan telah ikut serta membangun 
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bangsa Indonesia. Muhammadiyah telah menyumbangkan andilnya 

kepada bangsa Indonesia dengan putera puteri terbaiknya ikut 

berjuang di kancah perjuangan kemerdekaan dan mengisinya hingga 

sekarang. 

2. Peran Guru   Kemuhammadiyahan di Sekolah  

  Di bahasa arab guru disebut ustadzun,  kata ustadzun bila dirunut 

sampai kepada tugas yang sangat mulia. Karena  ia sebagai penyampai 

atau disebut juga dengan muballigh, walaupun dalam istilah bahasa arab 

yang lain kadang juga disebut mudarris, yang artinya penyampai 

pelajaran.
25

Di dalam Undang – undang Rebuplik Indonesia No 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional, Bab XI pasal 39 ayat 2 menjelaskan 

bahwa: 

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran , 

melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan 

tinggi”
26

 

   Seorang guru dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan harus 

memiliki seperangkat keilmuan tentang Kemuhammadiyahan (teori – teori 

ilmu Kemuhammadiyahan) dan mampu mengaktualisasikan dalam 

kehidupan sehari – hari, sehingga menjadi panutan bagi peserta didik.
27

 

                                                           
25

Peran Penting Guru di  Sekolah. Diakses pada tanggal 7 September 2017 dari 

http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/08/28/peran-penting-guru-sekolah/htm.  
26

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisis Ketiga ( 

Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 896. 
27

Imarotul Faudah, Analisis Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Pinggiran ( Studi Kasus di SMP Negeri 2 Kalipare), Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

Keguruan dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  Malang, 2015.  

http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/08/28/peran-penting-guru-sekolah/htm
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    Guru di sekolah Muhammadiyah adalah guru yang ideal, yaitu 

harus  mempunyai multi peran, suatu saat guru Muhammadiyah harus 

mampu berperan menjadi orang tua yang pintar memberikan support dan 

dari  sisi lain harus mampu menasehati, di saat yang bersamaan guru 

Muhammadiyah pun siap menjadi pendamping dalam setiap keadaan, 

teman diskusi dan bermain.
28

 

   Profil guru Kemuhammadiyahan dipersyaratkan memiliki 

kemampuan mengajar di bidang Kemuhammadiyahan, dalam arti kata 

paham tentang Muhammadiyah dan dapat menyampaikan materi 

Kemuhammadiyahan kepada peserta didik. Tidak semua guru 

Kemuhammadiyahan kompeten dalam bidang yang diajarkannya serta 

memiliki kompetensi guru yang profesional, dalam arti kata guru hanya 

sekedar mengajarkan ilmu saja tetapi jarang yang memahami 

Muhammadiyah secara mendalam.
29

 

“Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 menjelaskan  tentang guru  

dan dosen,  yaitu seorang guru diharuskan mempunyai empat 

kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam  konteks 

guru Muhammadiyah empat syarat kompetensi ini harus  dimiliki 

oleh sebagian besar guru.”
30

 

 

                                                           
28

Abdul Haris Rasyidi,” Upaya Memperkokoh Landasan Filosofi Pendidikan Agama 

Islam,” Jurnal Edukasi , Vol. V, No 1, (Juni, 2017), hal. 133 – 134.  
29

Suliswiyad,” Pendidikan Agama Pada Sekolah Muhammadiyah,” Jurnal Cakrawala, 

Vol. X No. 1 (Juni, 2015), hal 150.  

 
30

Lilis Nur Aini,”Profil Guru Kemuhammadiyahan Di SMP Muhammadiyah(Studi Kasus 

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura dan SMP Muhammadiyah 2  

Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014), Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014.  
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a.   Kompetensi pedagogik bisa diartikan seorang guru Muhammadiyah  

 harus mempunyai kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran 

dengan tetap memperhatikan tingkat perkembangan psikologis anak 

didik. Kompetensi ini akan mempermudah guru mengarahkan 

pengembangan kognitif anak didik sesuai dengan mata pelajaran yang 

diampu, serta kemampuan kognitiif tentang nilai, prinsip, dan prinsip 

Muhammadiyah.  

 b. Kompetensi kepribadian bagi guru Muhammadiyah bisa diterjemahkan 

seorang guru harus mempunyai moral dan akhlaq yang mulia dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, harus menjadi teladan di lingkungan 

lembaga pendidikan Muhammadiyah dan masyarakat sekitarnya. 

Kompetensi ini juga harus diimbangi dengan prinsipprinsip hidup 

Islam yang menjadi tuntutan warga persyarikatan.  

 c. Kompetensi sosial guru Muhammadiyah bisa ditafsirkan seorang guru 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan warga masyarakat. 

Maka, seyogyanya guru Muhammadiyah itu mampu bersosialisasi dan 

berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, yang tidak kalah penting 

adalah Guru Muhammadiyah harus selalu aktif dan motor penggerak 

dalam berbagai aktifitas Muhammadiyah sebagai implementasi 

dakwah amar ma’ruf nahi munkar.  

 d. Kompetensi profesional bagi guru Muhammadiyah berarti bahwa guru  
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   harus menguasai bidang studi yang di ampunya, menguasai kurikulum 

Kemuhammadiyahan, memahami Menejemen Berbasis Sekolah 

(MBS), serta dasar pemahaman keilmuan lain terkait dengan 

kompetensi profesionalnya. Jika guru tidak mempunyai kemampuan 

pemahaman kurikulum secara integral, maka akan menjadi bias dan 

tidak bermakna dalam proses pembelajaran.
31

  

3. Materi Pembelajaran Kemuhammadiyahan  

 Ruang lingkup materi pembelajaran Kemuhammadiyahan 

adalah segala hal yang menyangkut persyarikatan Muhammadiyah. 

Di dalamnya memuat segala aspek tentang seluk-beluk 

Muhammadiyah, antara lain: aspek sejarah berdirinya, organisasi, 

perjuangan, amal usaha dan tokoh pemimpinnya. Semua dipelajari 

secara bulat, menyeluruh, dan integral tentang Muhammadiyah. 

Ada tiga pendekatan yang dipergunakan untuk mempelajari 

Muhammadiyah dalam pendidikan Kemuhammadiyahan. Ketiga 

hal tersebut meliputi pendekatan historis, ideologis, dan 

struktural.
32

 

a. Pendekatan Historis 

Aspek pertama yang digunakan dalam mempelajari 

Muhammadiyah melalui pendekatan historis atau sejarah. 

                                                           
31

http://cakslamet.blogspot.com/2012/02/menakar-kompetensi-gurumuhammadiyah.html, 

diakses hari Kamis, 9 November 2017 jam 19:00.  
32

http://jepepastibisa.blogspot.co.id/2011/04/artikel-kemuhammadiyahan-kelas-

x_1849.html. Diakses pada tanggal  14 November 2017, jam 10.00.  

 

http://jepepastibisa.blogspot.co.id/2011/04/artikel-kemuhammadiyahan-kelas-x_1849.html
http://jepepastibisa.blogspot.co.id/2011/04/artikel-kemuhammadiyahan-kelas-x_1849.html
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Pendekatan ini berarti mempelajari latar belakang berdirinya, 

sejarah perkembangannya, dan berbagai amal usahanya.  

b. Pendekatan Ideologis  

Pendekatan ideologis merupakan pendekatan yang paling 

penting sebab melalui keyakinan akan dikenal hakikat jati diri 

Muhammadiyah yang sebenar-benarnya. Dalam pendekatan ini 

ada tiga  materi yang harus dikaji dan dibahas secara mendalam, 

yaitu Kepribadian Muhammadiyah, Mukadimah Anggaran 

Dasar Muhammadiyah dan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup 

Muhammadiyah. 

c. Pendekatan Struktural 

Maksudnya adalah pendekatan dari segi susunan 

organisasinya. Pendekatan struktural berguna untuk mengetahui 

bagaimana Muhammadiyah menjalankan amal usahanya dengan 

sistem organisasi. Sekaligus dengan pendekatan ini pula akan 

dikenal Khittah perjuangan Muhammadiyah atau strategi dasar 

perjuangan Muhammadiyah. 

B. Problematika Pembelajaran 

1. Pengertian Problematika Pembelajaran 

Kalimat problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris 

yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan 

dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat 



26 
 

dipecahkan;  yang menimbulkan permasalahan.
33

 Adapun masalah itu 

sendiri “adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan 

dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan 

dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang 

maksimal.”
34

 

Problematika secara etimologi berasal dari kata “problem” yang 

berarti “persoalan atau permasalahan”. Maka problematika berarti hal-

hal yang menimbulkan permasalahan yang belum bisa terpecahkan.
35

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata pembelajaran 

berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orng 

supaya diketahui atau diturut, sedangkan pembelajaran berarti proses, 

cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.
36

 

Rombepajung menjelaskan bahwa pembelajaran adalah 

pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan suatu 

keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran.
37

 

Mengacu dari definisi problematika dan pembelajaran, maka dapat 

ditarik kesimpulan  bahwa yang dimaksud dengan problematika 

pembelajaran  adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar- 

                                                           
33

Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta : Bulan Bintang, 2002), hal. 276. 
34

Muh Rosihuddin, “Pengertian Problematika Pembelajaran”, dalam http: //banjirembun. 

blogspot.com  /2012/11/pengertian-problematika- pembelajaran. html (28 April 2015) 
35

Siti Suwaibatul Aslamiyah,” Problematika Pendidikan Islam di Indonesia,” Jurnal Al – 

Hikmah, Vol. III No. I (Maret , 2013), hal. 74. 
36

Muhammad Thobroni, Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan 

Wacana dan Praktik Pembelajaran Dalam Pembangunan Nasional ( Yogyakarta: Ar- Ruzz 

Media, 2013), hal.18.  
37

Ibid., hal. 18.  
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mengajar Kemuhammadiyahan yang harus dipecahkan agar tercapai 

tujuan yang maksimal. 

2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran  

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan 

proses pembelajaran, faktor tersebut dibagi menjadi dua golongan 

sebagai berikut. 

a. Faktor yang ada pada diri organisme tersebut yang disebut faktor 

induvidual. Faktor individual meliputi hal- hal berikut. 

1. Faktor kematangan atau pertumbuhan 

Faktor ini berhubungan erat dengan kematangan atau 

tingkat pertumbuhan organ- organ tubuh manusia. Misalnya, 

anak usia enam bulan dipaksa untuk belajar berjalan, meskipun 

dilatih dan dipaksa anak tersebut tidak akan mampu 

melakukannya. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat berjalan 

anak memerlukan kematangan potensi- potensi jasmaniah 

maupun ruhaniahnya. Contoh lain, siswa sekolah atau sekolah 

menengah pertama diajarkan ilmu filsafat. Mental anak seusia 

mereka belum siap untuk menerima pelajaran tersebut. Kegiatan 

mengajarkan sesuatu baru dapat berhasil jika tarap pertumbuhan 

pribadi telah memungkinkan, potensi- potensi jasmani, dan 

ruhaninya telah matang.
38

  

                                                           
38

 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), hal. 32- 34.  
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2. Faktor kecerdasan atau intelegensi 

Faktor kecerdasan juga sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaaran. Misalnya, anak berumur empat belas tahun ke 

atas umumnya telah matang untuk belajar ilmu pasti, tetapi pada 

kenyataannya tidak semua anak- anak tersebut pandai dalam 

ilmu pasti. Demikian pula dalam mempelajari mata pelajaran 

dan kecakapan – kecakapan lainnya.
39

  

3. Faktor latihan dan ulangan  

Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang- 

ulang, kecakapan dan pengatahuan yang dimiliki menjadi 

semakin dikuasai dan makin mendalam. Selain itu, dengan 

seringnya berlatih, akan timbul minat terhadap sesuatu yang 

dipelajari itu. Semakin besar minat, semakin besar pula 

perhatiannya sehingga memperbesar hasratnya untuk 

mempelajarinya. Sebaliknya, tanpa latihan, pengalaman- 

pengalaman yang telah dimilikinya dapat menjadi hilang atau 

berkurang.
40

  

4. Faktor motivasi 

Motif merupakan pendorong bagi suatu individu untuk 

melakukan sesuatu.
41

 

5. Faktor pribadi 

                                                           
39

 Ibid., hal. 32- 34.  
40

 Ibid., hal. 32- 34.  
41

 Ibid., hal. 32- 34.  
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Setiap individu memiliki sifat dan kepribadian masing- 

masing yang berbeda dengan individu lainnya. Ada orang yang 

mempunyai sifat keras hati, halus perasaannya, berkemauan 

keras, tekun, dan sifat sebaliknya. Sifat- sifat kepribadian 

tersebut turut berpengaruh dengan hasl belajar yang dicapai. 

Termasuk ke dalam sifat- sifat kepribadian ini adalah faktor fisik 

kesehatan dan kondisi badan.
42

  

b. Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. 

Termasuk ke dalam faktor di luar individu atau faktor sosial antara 

lain sebagai berikut. 

1. Faktor Keluarga atau keadaan rumah tangga.
43

  

2. Kondisi keluarga yang bermacam- macam turut mempengaruhi 

bagaimana dan sampai di mana pembelajaran dialami oleh anak- 

anak. Ada keluarga yang memiliki cita- cita tinggi bagi anak- 

anaknya, tetapi ada pula yang biasa- biasa saja. Ada kelurga 

yang diliputi suasana tentram dan damai, tetapi ada pula yang 

sebaliknya. Termasuk, dalam faktor kelurga yang juga turut 

berperan adalah tidak adanya atau ketersediaa fasilitas- fasilitas 

yang diperlukan dalam belajar.
44

  

3. Faktor guru dan cara mengajarnya 

Saat anak belajar di sekolah, faktor guru dan cara 

mengajarnya merupakan faktor yang terpenting. Kepribadian 

                                                           
42

 Ibid., hal. 32- 34.  
43

 Ibid., hal. 34-38.  
44

 Ibid., hal. 34- 38.  
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dan sikap guru, rendah tidaknya pengetahuan yang dimiliki guru 

dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan tersebut 

kepada peserta didiknya turut menentukan hasil belajar yang 

akan dicapai.
45

 

4. Faktor alat- alat yang digunakan dalam belajar- mengajar 

Faktor guru dan cara mengajarnya berkaitan erat dengan 

ketersediaan alat- alat pelajaran yang tersedia di sekolah. 

Sekolah yang memiliki peralatan dan perlengkapan yang 

diperlukan dalam belajar ditambah dengan guru yang berkualitas 

akan mempermudah dan mempercepat belajar anak- anak.
46

  

5. Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia 

Seorang anak yang memiliki intelegensi yang baik, dari 

kelurga yang baik, bersekolah di sekolah yang keadaan guru- 

gurunya, dan fasilitasnya baik belum tentu pula dapat belajar 

dengan baik.  Misalnya faktor  kelelahan karena jarak rumah dan 

sekolah cukup jauh, sibuk bekerja, serta pengaruh lingkungan 

yang buruk yang terjadi di luar kemampuannya.
47

  

6. Faktor motivasi sosial 

Motivasi sosial dapat berasal dari orang tua  yang selalu 

mendorong anak untuk rajin belajar, motivasi dari orang lain, 
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seperti dari tetangga, sanak- saudara, teman- teman sekolah, dan 

teman sepermainan.
48

  

Dimyati dan Sudjiono mengemukakan bahwa problematika  

pembelajaran berasal dari dua faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal. 

a. Faktor Internal 

Dalam belajar siswa mengalami beragam masalah, 

jika mereka dapat menyelesaikannya maka mereka tidak 

akan mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. 

Terdapat berbagi faktor intern dalam diri siswa, yaitu: 

1. Sikap Terhadap Belajar 

Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian 

tentang sesuatu, yang membawa diri sesuai dengan 

penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu, 

mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, 

atau mengabaikan. 

2. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang 

mendorong terjadinya proses belajar. 

3. Konsentrasi Belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan  

perhatian pada pelajaran. 
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4. Kemampuan Mengolah Bahan Belajar 

Merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan 

cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna 

bagi siswa. Dari segi guru, pada tempatnya 

menggunakan pendekatanpendekatan keterampilan 

proses, inkuiri, ataupun laboratori. 

5. Kemampuan Menyimpan perolehan Hasil Belajar 

Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan 

kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan 

pesan. Kemampuan menyimpan tersebut dapat 

berlangsung dalam waktu pendek yang berarti hasil 

belajar cepat dilupakan, dan dapat berlangsung lama 

yang berarti hasil belajar tetap dimiliki siswa.  

6. Menggali Hasil Belajar yang Tersimpan 

Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses  

mengaktifkan pesan yang telah diterima. Siswa akan  

memperkuat pesan baru dengan cara mempelajari 

kembali, atau mengaitkannya dengan bahan lama. 

7. Kemampuan Berprestasi 

Siswa menunjukkan bahwa ia telah mampu memecahkan 

tugas- tugas belajar atau mentransfer hasil belajar. Dari 

pengalaman sehari-hari di sekolah bahwa ada sebagian 

siswa yang tidak mampu berprestasi dengan baik.  
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8. Rasa Percaya Diri Siswa 

Dalam proses belajar diketahui bahwa unjuk prestasi 

merupakan tahap pembuktian “perwujudan diri” yang 

diakui oleh guru dan teman sejawat siswa.   

9. Intelegensi dan Keberhasilan Belajar 

Dengan perolehan hasil belajar yang rendah, yang 

disebabkan oleh intelegensi yang rendah atau kurangnya 

kesumgguhan belajar, berarti terbentunya tenaga kerja 

yang bermutu rendah. 

10. Kebiasaan Belajar 

Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adnya kebiasaan 

yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut antara 

lain: belajar diakhir semester, belajar tidak teratur,  

menyia-nyiakan kesempatan belajar, bersekolah hanya 

untuk bergengsi, datang terlambang bergaya pemimpin 

dam lain sebagainya. 

11. Cita- cita Siswa 

Dalam rangka tugas perkembangan, pada umumnya 

setiap anak memiliki cita-cita. Cita-cita merupakan 

motivasi intrinsik.
49

  

b. Faktor Eksternal  

    Proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik siswa.  
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Disamping itu proses belajar juga dapat terjadi, atau 

menjadi bertambah kuat, bila didorong oleh lingkungan 

siswa. Dengan kata lain aktivitas belajar dapat meningkat 

bila program pembelajaran disusun dengan baik. Program 

pembelajaran sebagai rekayasa pendidikan guru di sekolah 

merupakan faktor eksternal belajar. Ditinjau dari segi siswa, 

maka ditemukan beberapa faktor eksternal yang 

berpengaruh pada aktivitas belajar. Faktor-faktor eksternal 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Guru sebagai pembina siswa dalam belajar 

Sebagai pendidik, guru memusatkan perhatian pada 

kepribadian siswa, hususnya berkenaan dengan 

kebangkitan belajar. Kebangkitan belajar tersebut 

merupakan wujud emansipasi diri siswa. Sebagai guru, ia 

bertugas mengelola kegiatan belajar siswa di Sekolah. 

Guru juga menumbuhkan diri secara profesional dengan 

mempelajari profesi guru sepanjang hayat. 

2. Sarana dan prasana pembelajaran 

Lengkapnya sarana dan prasarana pembelajaran 

merupakan kondisi pembelajaran yang baik. Lengkapnya 

sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kondisi 

pembelajaran yang baik. Hal itu tidak berarti bahwa 
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lengkapnya sarana dan prasarana menentukan jaminan 

terselenggaranya proses belajar yang baik. 

3. Kebijakan penilaian 

Keputusan hasil belajar merupakan puncak harapan 

siswa. Secara kejiwaan, siswa terpengaruh atau tercekam 

tentang hasil belajarnya. Oleh karena itu, Sekolah dan 

guru diminta berlaku arif dan bijak dalam menyampaikan 

keputusan hasil belajar siswa.    

4. Lingkungan sosial siswa di sekolah 

Siswa siswi di Sekolah membentuk suatu lingkungan 

sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut 

ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu. 

Ada yang menjabat sebagai pengurus kelas, ketua 

kelas, OSIS dan lain sebagainya. Dalam kehidupan 

tersebut terjadi pergaulan seperti hubungan akrab, kerja 

sama, bersaing, konflik atau perkelahian.  

5. Kurikulum sekolah.  

Program pembelajaran di Sekolah mendasarkan diri 

pada suatu kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan 

tuntutan kemajuan masyarakat.
50
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