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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik dan gambaran kesulitan belajar yang 

dialami peserta didik Mts Negeri 3 Lampung Selatan untuk mengetahui 

bagaimana upaya yang diberikan guru bk dan bagaimana gambaran kesulitan 

belajar yang dialami kesulitan belajar peserta didik Mts Negeri 3 Lampung 

Selatan. 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Subjek 

merupakan guru bimbingan dan konseling. Alat pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah guru BK.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesulitan belajar merupakan suatu 

keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagai mestinya sehingga 

memiliki prestasi belajar yang rendah. Peserta didik yang mengalami masalah 

dengan belajarnya biasanya ditandai dengan gejala, prestasi belajar yang rendah, 

rendahnya motivasi belajar, kurangnya minat peserta didik mengikuti pelajaran 

dan minat belajar yang rendah. Maka diketahui bahwa upaya guru bimbingan dan 

konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik guru bk melakukan 

home visit dalam mengatasi kesulitan belajar tersebut, home visit bertujuan untuk 

memberikan pendekatan kepada peserta didik sekaligus kepada orang tua supaya 

keduanya bisa mengetahui kenapa dan sebab apa peserta didik mengalami 

kesulitan belajar.   

Kata Kunci : Upaya Guru BK, Kesulitan Belajar, Peserta Didik                                                                                  
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MOTTO 

 

                     

Artinya : “Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,    

Sesunnguhnya sesudah kesulitan itu adakemudahan”. 

(Q.S Alam Nasyoh ayat 5-6) 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Alqur’an dan Terjemah, Bandung, CV Diponegoro, 2005.    
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul                        

Agar tidak ada kekeliruan dalam pemahaman dan memberikan 

penegasan dalam skripsi yang berjudul “Upaya Guru Bimbingan dan 

Konseling Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik MTs 

Negeri 3 Lampung Selatan” Berikut peneliti akan memberikan istilah-

istilah judul tersebut yakni:  

1. Upaya Guru Bimbingan dan Konseling  

Jenis upaya atau layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan 

konseling kepada peserta didik yaitu konseling perorangan yang artinya, 

layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik 

mendapatkan layanan secara langsung secara tatap muka dengan guru 

pembimbingnya (guru bimbingan dan konseling).  

 

2. Kesulitan Belajar 

Pengertian kesulitan belajar adalah suatu kondisi terjadinya 

penyimpangan antara kemampuan yang sebenarnya dimiliki dengan 

prestasi yang ditunjukan yang termanifestasi pada tiga bidang akademik 

dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung.
1
 Sedangkan menurut 

peneliti pengertian kesulitan belajar adalah ketidak mampuan peserta 

didik untuk memahami suatu pembelajaran yang diikuti, serta 

kecenderungan peserta didik yang menimbulkan pengahmbat dalam 

proses pembelajaran itu sendiri. Serta kecenderungan peserta didik 

yang menimbulkan penghambat dalam proses pembelajaran itu 

sendiri.  

                                                             
1
 Marlia, Assesment Kesulitan Belajar, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.46. 

 

1 
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B. Latar Belakang        

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang wajib diperoleh 

oleh seorang anak dari usia dini hingga menengah atas. Pendidikan sangat 

penting bagi seorang anak dalam masa pertumbuhannya. Pendidikan 

merupakan pembelajaran yang tidak hanya didapat di sekolah, tetapi juga 

dapat diperoleh di luar sekolah. seorang anak yang memperoleh 

pendidikan, maka ia akan memperoleh pengalaman, sehingga ia akan 

mendapatkan penalaran dalam dirinya. Secara sederhana pendidikan 

adalah proses pembelajaran untuk dapat mengerti, memahami dan paham 

terhadap apa yang mereka pelajari. Pada era globalisasi ini, berkembang  

pesatnya tekhnologi memiliki peranan penting pada kehidupan sehari-hari, 

dan juga pada proses pendidikan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah,  

sebuah  proses  interaksi  antara  pendidik  dengan  peserta  didik,  baik 

interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

langsung.
2 

 

Dalam proses pendidikan di sekolah peran pendidik sangat penting 

bagi peserta didik. Pendidik sangat berarti guna membentuk sumber 

daya manusia yang potensial. Pendidik dan peserta didik sendiri tidak 

dapat dipisahkan, hal ini dikarenakan pendidik dan peserta didik sangat 

saling membutuhkan. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk dapat 

membawa peserta didik mencapai tujuan belajar. Seperti contohnya, 

peserta didik mampu berpikir kritis dan kreatif dalam proses 

pembelajaran, meningkatkan semangat, minat serta antusias peserta didik 

untuk belajar. Penjelasan di atas merupakan beberapa contoh tanggung 

jawab pendidik terhadap peserta didik. Dengan adanya pandemic Covid-

19 di tahun 2020 ini tentunya juga berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran peserta didik di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah 

                                                             
2
 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 

h. 21. 
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dilakukan secara daring (online). Dengan diberlakukannya pembelajaran 

ini, tentunya berpengaruh terhadap pembelajaran peserta didik. Peserta 

didik mengalami kesulitan belajar yang dilakukan secara daring.  

Kesulitan belajar peserta didik ini bermacam-macam setiap individu 

peserta didik, sehingga pendidik harus mencari solusi dari permasalahan 

kesulitan  belajar tersebut. Salah satu layanan pendidikan yang sangat 

dibutuhkan disekolah adalah adanya bimbingan dan konseling. 

Serangkaian program layanan yang diberikan  kepada  peserta  didik  

agar  mereka mampu  berkembang lebih baik merupakan pengertian dari 

bimbingan konseling. Pelaksanaan bimbingan  dan  konseling  merupakan 

proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh konselor kepada 

konseli. Hal ini relevan dengan jika dilihat  dari  pengertian  pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian,  

potensi, bakat, sikap, dan mental peserta didik.   

Belajar  adalah  suatu  kegiatan  yang  dijalankan  secara  sadar, 

sengaja, teratur dan terencana guna mengubah dan mengembangkan 

kualitas manusia di dalam suatu sekolah.Sekolah adalah lembaga formal 

yang menjadi sarana pencapaian tujuan tersebut. Melalui sekolah, siswa 

dapat belajar berbagai macam hal, baik ilmu pengetahuan maupun 

ketrampilan.   

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, setiap guru senantiasa 

mengharapkan agar anak didiknya dapat mencapai hasil belajar yang 

sebaik-baiknya. Dalam kenyataannya banyak siswa yang menunjukkan 

tidak dapat mencapai hasil belajar sebagaimana yang diharapkan. 

Beberapa siswa masih menunjukkan nilai-nilai yang rendah meskipun 

telah diusahakan dengan sebaik-baiknya oleh guru. Dengan kata lain, 

mengalami kesulitan belajar, setiap anak atau siswa memiliki sesuatu 

yang membedakannya dengan orang lain, dan setiap orang mempunyai 

karakteristik sendiri- sendiri. Setiap anak atau siswa memiliki perbedaan, 
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baik pada aspek fisik, emosional, intelektual, sosial, lingkungan dan 

tingkat ekonomi yang berbeda-beda. 

Menurut Harwel beberapa penyebab kesulitan belajar yang terjadi 

pada literature dan hasil riset yaitu, (1) faktor keturuanan/bawaan, (2) 

gangguan semasa hamil, saat melahirkan atau prematur, (3) kondisi janin 

yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, (4) trauma pasca 

kelahiran, seperti demam tinggi, (5) infeksi telinga yang berulang pada 

masa bayi atau balita. Anak yang mengalami kesulitan belajar biasanya 

mamiliki imun yang lemah.
3
   

Menurut Kurniati secara garis besar kesuliatan belajar dapat di 

klasifikasikan kedalam dua kelompok, sebagai berikut :  

1. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, 

mencakup gangguan motorikdan persepsi, kesulitan belajar Bahasa 

dan komunikasi dan kesulitan belajar dalam menyesuaikan perilaku 

sosial.  

2. Kesulitan belajar akademik, kesulitan belajar akademik menunjukkan 

pada adanya kegagalan-kegagalan pencapaian akademik presasi yang 

tidak sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan tersebut 

mencakup penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis dan 

matematika.
4
    

Kesulitan belajar adalah kondisi dimana seorang siswa merasa 

kesulitan dalam menelaah pelajaran karena disebabkan oleh faktor-faktor 

baik dari luar maupun dari dalam diri siswa tersebut.
5
 Kesulitan 

belajar juga adalah dalam keadaan di mana anak didik/siswa tidak dapat 

belajar sebagaimana semestinya. Menurut penulis kesulitan  belajar  itu 

adalah suatu gangguan yang terdapat pada siswa yang berimbas pada 

psikis anak apabila terjadi ketidak pahaman pada pelajaran.  

                                                             
3
 Harwel, Jurnal Kesulitan Belajar, (28 Januari 2020), Pukul 10.15 WIB  

4
 Hakim Thursan, Belajar Secara Efektif, (Jakarta: Pusp Swara, 2002), H.2  

5 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000),h. 165 
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Dalam hal ini kesulitan belajar dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an Q.S 

Alam Nasyroh ayat 5-6 yang berbunyi :  

                     

Artinya : Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, Sesunnguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.   

Dari ayat diatas Nampak jelas ayat ini diulang hingga dua kali, yang 

artinya bahwa setiap kesulitan itu selalu diikuti oleh kemudahan tidak 

hanya satu namun akan ada banyak solusi yang Allah berikan.    

Proses belajar seseorang tidak akan selalu berjalan dengan baik, 

seorang mencari ilmu tidak akan terlepas dari kesulitan belajar. Beberapa 

keadaan, kesulitan juga menghalang manusia untuk melakukan 

penyesuaian yang tepat atau problematika kehidupan yang dihadapinya.
6
 

Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari 

menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun kesulitan 

belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa 

seperti kesukaan berteriak- teriak di dalam kelas, mengusik teman, dan 

sering tidak masuk sekolah.  

Guru bimbingan dan konseling adalah seorang guru yang bertugas 

sebagai pemberi bimbingan kepada individu atau peserta didik, untuk 

mencapai pemahaman dan pengarahan diri secara maksimal kepada 

sekolah, keluarga serta masyarakat.  

Oleh karena itu dalam rangka memberikan bimbingan yang tepat 

kepada setiap anak didik, maka para pendidik perlu memahami masalah- 

masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar. Seperti telah 

disebutkan  kesulitan  belajar  merupakan  suatu  kondisi  dimana  

                                                             
6 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 12. 
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seorang siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, masalah 

kesulitan belajar seseorang muncul karena adanya gangguan dari dalam 

diri siswa maupun dari luar diri siswa. Kesulitan belajar ini dapat dilihat 

dari menurunnya prestasi belajar siswa. Dalam hal ini jika siswa merasa 

kesulitan dalam belajarnya maka seorang siswa dan guru serta orang tua 

harus mengoreksi kembali apakah ada faktor-faktor kesulitan belajar yang 

dialami siswa. Disetiap sekolah dalam berbagai jenis dan tingkatan pasti 

memiliki anak  yang  berkesulitan  belajar. Masalah yang satu ini tidak 

hanya dirasakan oleh sekolah modern di perkotaan, tapi juga dimiliki oleh 

sekolah tradisional di pedesaan denga segala keminiman dan 

kesederhanaannya. Hanya yang membedakannya pada sifat, jenis, dan 

faktor penyebabnya.
7
 Prestasi belajar yang memuaskan dapat diraih oleh 

setiap anak didik jika mereka dapat belajar secara wajar, terhindar dari 

berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan. Namun, sayangnya 

ancaman, hambatan, dan gangguan yang di alami oleh anak didik tetentu 

sehingga mereka mengalami kesulitan dalam belajar. Pada tingkat 

tertentu memang ada anak didik yang dapat mengatasi kesulitan 

belajarnya, tanpa harus melibatkan orang lain. Tetapi pada kasus-kasus 

tertentu, karena anak didik belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, 

maka bantuan guru atau orang lain sangat diperlukan oleh anak didik. 

Pada dasarnya, tujuan proses belajar mengajar secara ideal adalah agar 

bahan yang dipelajari dikuasai sepenuhnya oleh murid. Dalam Undang-

undang dasar 1945 menginginkan, agar setiap negara mendapat 

kesempatan belajar seluas luasnya. Bila seseorang mau belajar terus 

sepanjang hidupnya, maka pelajaran di sekolah harus merupakan 

pengalaman yang menyenangkan baginya. Murid yang frustasi sering 

mendapat nilai rendah disamping teguran, kecaman dan celaan akan benci 

terhadap segala bentuk pelajaran formal dan tidak cukup mempunyai 

motivasi untuk melanjutkan pelajarannya. Sehingga, sebagian besar yang 

mendapat nilai rendah dan mengalami frustasi akan berhenti belajar dan 

                                                             
7
 Abu Ahmad, Widodo Supriyono,Psikologi Belajar,(Jakarta:Rineka Cipta), h. 74 
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tidak  mengembangkan  bakat  yang  dapat  disumbangkan  kepada 

masyarakat.  

Di lihat dari permasalahan tersebut, maka penulis sangat tertarik 

untuk melihat bagaimana peran guru bk dalam mengatasi kesulitan 

belajar Peserta didik di MTs Negeri 3 Lampung Selatan. Berikut adalah 

data MTs Negeri 3 Lampung Selatan sendiri, yang merupakan tempat 

penulis melaksanakan penelitian terdapat beberapa kesulitan belajar siswa 

yang sering terjadi pada peserta didik.   

    Table 1 

Jenis Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Kelas VII di MTs Negeri 3 Lampung Selatan 

No Jenis Kesulitan Belajar 

 

Siswa 

Siswa Kela
s 

1 Tidak Memiliki Smartphone   MAP, DK, AM VII 

A 
2 Keterbatasan Kuota ML, DS, RA VII 

A 3 Terkendala Sinyal  RA, NA, FN VII 
A 

Sumber: Catatan Guru buku kasus Bimbingan dan Konseling di MTs 

Negeri 3 Lampung Selatan 

Dapat dijelaskan dari table diatas terdapat 9 peserta didik kelas VII 

yang mengalami kesulitan belajar  

1. Jenis kesulitan belajar tidak memiliki smartphone yang dilakukan 

oleh siswa yang berinisial MAP, DK dan AM. Pada jenis kesulitan 

belajar ini diketahui bahwa siswa MAP, DK, dan AM tidak pernah 

aktif dalam aplikasi e-learning. 

2. Jenis kesulitan belajar keterbatasan kuota yang dilakukan oleh 

siswa yang berinisial ML, DS, dan RA. Pada jenis kesulitan belajar 

ini diketahui bahwa siswa ML, DS, dan RA tidak pernah 

mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru, hal ini dibuktikan 

dengan tidak adanya aktifitas siswa pada aplikasi e-learning.  
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3. Jenis kesulitan belajar terkendala jaringan internet atau sinyal yang 

dilakukan oleh siswa yang berinisial RA, NA, dan FN. Pada jenis 

kesulitan belajar ini sama halnya dengan kesulitan belajar 

keterbatasan kuota diketahui bahwa siswa tidak pernah 

mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru, hal ini dibuktikan 

dengan tidak adanya aktifitas apapun siswa pada aplikasi e-learning.  

Berdasarkan hasil observasi penulis, bahwasanya bimbingan dan 

konseling di MTs Negeri 3 Lampung Selatan memiliki peran yang cukup 

besar dalam membantu kesulitan belajar yang dialami peserta 

didik. Pada penelitian ini akan membahas atau meneliti tentang 

“Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Peserta Didik MTs Negeri 3 Lampung Selatan”.  

Guru BK di Mts Negeri 3 Lampung Selatan sangat sigap dan cepat 

dalam mengatasi permasalahan kesulitan belajar yang terjadi pada peserta 

didik, dan dikarenakan sistem pembelajaran saat ini berbeda dari 

sebelumnya yaitu menggunakan e-learning dan secara daring hal ini 

harus melalui proses pembiasaan. Salah satu langkah sigap dalam 

mengatasi permasalahan kesulitan  belajar peserta didik adalah dengan 

melakukan panggilan peserta didik atau bisa juga dengan Home Visit 

(kunjungan kerumah siswa).
8 

Dimana menurut guru BK langkah tersebut 

sudah cukup baik dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.  

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah Upaya Guru Bimbingan dan 

Konseling Dalam Mengatasi kesulitan belajar peserta didik MTs Negeri 3 

Lampung Selatan.  

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah :  

1. Gambaran kesulitan belajar peserta didik MTs Negeri 3 Lampung 

Selatan.  

                                                             
8 Hasil wawancara dengan guru BK 
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2. Upaya guru BK dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik MTs 

Negeri 3 Lampung Selatan.  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta 

batasan masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana gambaran kesulitan belajar yang dialami peserta didik MTs 

Negeri 3 Lampung Selatan?  

2. Bagaimana upaya yang dilalukan guru bimbingan konseling (BK)  

dalam  mengatasi kesulitan belajar peserta didik MTs Negeri 3 

Lampung Selatan?  

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran kesulitan belajar yang dialami peserta 

didik MTs Negeri 3 Lampung Selatan 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling 

dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik MTs Negeri 3 

Lampung Selatan 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang “Upaya 

Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

di MTs Negeri 3 Lampung Selatan”  

b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjut nya pada 

kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan 
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mendalam tentang “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar di MTs Negeri 3 Lampung Selatan” 

  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Sebagai calon pendidik, peneliti ini tentunya memberikan manfaat 

yang sangat besar bagi peniliti dimana peneliti bisa mengetahui 

bagaimana upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

kesulitan belajar yang baik dan benar.  

b. Bagi Sekolah 

Manfaat yang diberikan bagi sekolah, dengan adanya bimbingan 

dan konseling tentang mengatasi kesulitan belajar diharapkan 

peserta didik dapat salingbertukar pikiran dan mengemukakan 

pendapat yang dimiliki.  

c. Bagi Peserta Didik    

Tentunya dengan upaya guru bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik guna untuk memberikan 

suatu motivasi, pencerahan, dan wawasan supaya kedepannya bisa 

lebih baik dan membuat peserta didik tidak mengalami kesulitan 

belajar lagi.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

1. Jurnal Kependidikan Frita Devi Asriyanti dan Indah Sri Purwati, 

diperoleh hasil penelitian bahwa, Jurnal Kependidikan Frita Devi 

Asriyanti dan Indah Sri Purwati, diperoleh hasil penelitian bahwa, 

Faktor kesulitan belajar intern yang paling banyak dialami peserta 

didik adalah, minat dan motivasi, IQ, dan kesehatan mental peserta 

didik. Faktor kesulitan belajar ektern yang dialami peserta didik 

SDN Pagersari I adalah, dari faktor buku bacaan, media massa (HP 

dan Televisi), lingkungan keluarga dan masyarakat, serta sarana dan 

prasarana pendukung pembelajaran matematika. Sebanyak 36% 
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peserta didik kelas V, mengalami kesulitan belajar dalam kategori 

tinggi. Peserta didik yang mengalami faktor kesulitan intern saja, 

mendapatkan hasil belajar yang sedang, peserta didik yang 

mendapatkan faktor kesulitan ektern saja, rata-rata mendapatkan nilai 

yang tinggi. Peserta didik yang mengalami faktor kesulitan intern 

dan ekstern, memiliki hasil belajar yang rendah. Semakin banyak  

faktor  kesulitan  belajar  yang  dialami  peserta  didik, cenderung 

dapat menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar.
9
          

2. Penelitian oleh Dede Nuraeni yang berjudul “Upaya Guru 

Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Siswa di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta” Latar Belakang 

Penyususnan penelitian ini adalah banyak siswa yang sangat sulit 

sekali menerima mata pelajaran, baik membaca, menulis serta 

menghitung. Sedangkan penelitian dilakukan terhadap siswa kelas 

X yang mengalami kesulitan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk 

megetahui dan mendiskripsikan bentuk upaya yang dilakukan oleh 

guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa kelas X di MAN Sleman Yogyakarta. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa penulis meneliti 

upaya guru Bk dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di 

Mts Negeri 3 Lampung Selatan.   

3. Anas Munandar Matondong dalam jurnalnya yang berjudul “Upaya 

Guru BK Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa SMP 7 Padang 

Sidimpun” penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan 

belajar siswa yang dirumuskan sebagai berikut (1) bagaimana 

peranan guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa? (2) bagaimana upaya guru Bimbingan dan Konseling 

dalam Mengatasi Kesulitan belajar? Tehnik yang digunakan adalah 

                                                             
9 Frita Devi Asriyanti, Indah Sri Purwanti, “Analisis Faktor Kesulitan Belajar Ditinjau 

dari Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Sekolah Dasar “Jurnal Kependidikan, Vol. 29. No 1 

(Maret 2020) 
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bersifat deskriftif dengan analisis kualitatif diartikan sebagai 

metode yang alamiah dan naturalistik. Serta pengelolaan data 

melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah siswa lebih 

termotivasi dan terarah dalam belajar setelah guru BK melakukan 

sebagai upaya mengatasi permasalahan kesulitan belajar, siswa 

merasa lebih diperhatikan melalui bimbingan dan konseling yang 

dilakukan menjadi semangat menuju kesuksesan, nilaidan prestasi 

meningkat.
10

         

 

H. Metode Penelitian   

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang bertujuan 

untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif diartikan sebagai sebuah metode yang dalam ilmu sosial 

dimana metode ini mengumpulkan data serta menganalisis data 

berupa kata-kata baik lisan ataupun tulisan dan perbuatan manusia 

dan juga pada penelitian ini tidak menganilis angka-angka atau 

tidak berupaya menghitung data kualitatif yang telah di peroleh.
11

 

yang dimaksud dengan cara ilmiah adalah kegiatan penelitian itu 

berdasarkan cirri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.  

Dimana ketiganya memiliki pengertian, rasional adalah dimana 

kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal dan dapat dijangkau 

dengan nalar manusia. Empiris adalah cara atau langkah-langkah 

dalam kegiatan penelitian tersebut bersifat nyata atau dapat dilihat 

dengan indra manusia.  Sistematis adalah langkah atau cara-cara yang 

dilakukan saat penelitian tersebut logis dan masuk akal.  

                                                             
10

 Anas Munandar Matonding “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Mengatasi 

Kesulitan Belajar Siswa SMP 7 Padang Disimpul” Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 4, No. 1 

(2019),  h.55     
11

 Prof. Dr. Afrizal, M.A.Metode Penelitian Kualitatif.(Depok:RajawaliPers,2017), h. 12 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau 

fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dan menyuguhkan apa yang bersangkutan terjadi. 

Penelitian ini menguraikan serta menafsirkan data yang 

bersangkutan dengan apa yang terjadi.
12

 

Laporan peneliti berisi tentang kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan tersebut, data yang berasal dari 

naskah wawancara, lapangan, foto dan catatan. Penelitian kualitatif 

dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu adalah penelitian 

yang memahami perasaan, sikap perilaku individu atau sekelompok 

orang.
13

    

2. Tahapan Penelitian  

Tahapan penelitian adalah proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Tahapan penelitian pada 

penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus diarahkan 

untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman 

dari sebuah kasus. Kesimpulan hanya berlaku untuk kasus yang 

diteliti saja. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain, 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, tetapi semuanya difokuskan 

kerah untuk mendapatkan kesuatu dari kesimpulan. 

 

3. Partisipan Data Tempat Peneitian  

a. Partisipan penelitian   

Partisipan penelitian ini adalah guru Bimbingan dan Konseling.  

b. Tempat penelitian  

                                                             
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
13

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). 

H.2-11 
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Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih MTs 

Negeri 3 Lampung Selatan.  

 

4. Tehnik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data adalah langkah yang paling tepat 

untuk penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.  

Dalam penelitian kualitatif peneliti sekaligus berperan sebagai 

instrument peneliti, berlangsungnya proses pengumpulan data, 

peneliti benar-benar diharapkan mampu berinteraksi dengan objek 

yang dijadikan sasaran penelitian. Dengan arti kata, peneliti 

menggunakan pendekatan alamiah dan peka terhadap gejala-gejala 

yang dilihat, didengar, dirasakan serta dipikirkan.
14

  

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut :  

a. Observasi   

Observasi adalah suatu tehnik atau cara untuk 

mengumpulkan data dengan menggunakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. 
15

 

Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa, observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanyadapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Dalam menggunakan data observasi 

cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format dan 

blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun 

                                                             
14

 Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta 

2008).h.113 
15

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007).h.220   
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berisikan item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang 

digambarkan akan terjadi.
16

    

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

observasi non partisipan dimana peneliti berada diluar garis dari 

kegiatan objek observasi dimana peneliti tidak mengikuti aktivitas 

secara langsung dari observe, dan peneliti hanya menjadi 

pengamat kegiatan individu. Adapun hal yang harus di observasi 

adalah Upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

kesulitan belajar di MTs Negeri 3 Lampung Selatan. Observasi ini 

dilakukan guna memperoleh data dari peserta didik melalui 

wawancara oleh guru bk.  

b. Wawancara  

Esterbag dalam Sugiyono mendefinisikan wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Sunan Stanback dalam Sugiyono 

mengemukakan
17

 bahwasanya dengan wawancara, maka 

peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena 

yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa di temukan di observasi.  

Esterbag mengemukakan beberapa macam wawancara 

yaitu sebagai berikut :  

1. Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh.  

                                                             
16

 Bayu Aji Dwi Apriatmoko, “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Dalam 

Meningkatkan Kedisplinan Sekolah Peserta Didik Kelas XI Di Madrasah Aliyah Matha’ul Anwar 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020”, (Dalam Sekripsi program sarjana Ilmu 

Pendidikan UIN Raden Intan Lampung, 2019). h.56  
17

 Sugiyono. h.231-233  
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2. Wawancara semistruktur, dimana dalam pelaksanaanya 

lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

3. Wawancara tak berstruktur, wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersususn secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan data.  

Wawancara yang digunakan dalam peneliti ini yaitu 

wawancara semi struktur, dimana dalam pelaksanaanya lebih 

bebas dibandingkan dengan wawancara tak berstruktur secara 

sistematis data lengkap untuk mengumpulkan data nya. 

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran dari 

respoden terkait upaya guru bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi kesulitan belajar peserta didik di MTs Negeri 3 

Lampung Selatan.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa buku, surat kabar, catatan, agenda, dan 

transkip.
18

 Dalam hal ini dokumentasi digunakan sebagai 

sumber data karena dokumentasi dapat dimanfaatkan dalam 

suatu peristiwa. Serta dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar 

atau karya.   

 

5. Uji Keabsahan Data      

Dalam pengajuan keabsahan data, metode penelitian kualitatif 

menggunakan istilah dengan kuantitatif. Dalam hal ini menguji 

keabsahan data yang didapat dalam penelitian sehingga dapat dengan 

benar-benar tujuan dan maksudnya. Maka peneliti menggunakan 

                                                             
18

 Trinato, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2010).h.278  
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teknik triangulasi. Wiliam Wiersma mengemukakan triangulasi yaitu 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 

data.
19

 

a) Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. sumber untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian 

ini yaitu upaya guru bimbingan dan konseling, peserta didik yang 

diteliti maupun data yang telah diperoleh dari berbagai sumber 

yang dilakukan sebelumnya.  

b) Triangulasi tehnik untuk menguji kreadibilitas data di lakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

tehnik yang berbeda. Triangulasi tehnik dalam penelitian ini yaitu 

mengecek data hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian menggunakan triangulasi tehnik bertujuan untuk 

memperoleh kesinambungan, sehingga diharapkan mendapatkan 

data yang benar dan akurat.   

 

6. Tehnik Analisis Data  

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.
20

 Pada 

penelitianini, proses menganlisa dan menginterprestasikan data-data 

yang telah terkumpul penulis menggunakan cara analisa deskripsi 

kualitatif, yakni setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut 

dikelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya 

diinterprestasikan melalui kata-kata dan kalimat dengan kerangka 

teoritik untuk memperoleh kesimpulandari permasalahan yang telah 

dirumuskan.
21
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20

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 1997).h.23 
21
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Berikut langkah-langkah yang akan ditempuh penulis untuk 

menganalisis data, yaitu sebagai berikut :  

a. Reduksi data  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Mereduksi data berate merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, 

dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksidata dapat dibantu dengan peralatan 

elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada 

aspek-aspek tertentu.
22

  

b. Penyajian data  

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian 

data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang 

suda di susun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. 

Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara 

keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh supaya mudah 

dibaca. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dalam penelitian dan apa yang 

akan dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.  

c. Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut 

Miles dan Huben adalah penarikan kesimpulan data verivikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan 

demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

                                                             
22
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mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

berada dilapangan.
23

 

Untuk penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana 

peneliti hanya akanmelihat data-data di lapangan yang kemudian 

di olah akan di jadikan bahan acuan, pada akhirnya peneliti dapat 

mengemukakan atau menjelaskan dari apa yang penulis teliti yaitu 

mengenai upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi 

kesulitan belajar di MTs Negeri 3 Lampung Selatan.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan      

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut :        

1. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik MTs Negeri 3 Lampung 

Selatan diantaranya  tidak memiliki smartfone, keterbatasan kuota, 

terkendala sinyal. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar yang 

dialami peserta didik tidak lain yaitu faktor internal atau yang disebabkan 

oleh peserta didik itu sendiri, seperti malas belajar, acuh tak acuh pada 

pelajaran sering menyendiri, dan kurang berinteraksi dengan wali kelas 

atau guru mata pelajaran.  

2. Upaya guru Bimbingan dan Konseling di MTs Negeri 3 Lampung Selatan 

untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik dengan berperan sebagai 

pembimbing, berkolaborasi dengan wali kelas, memantau absen peserta 

didik, dan memberikan bimbingan pribadi. Pentingnya upaya Guru 

Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

guna untuk memberikan suatu motivasi, pencerahan, dan wawasan 

supaya kedepannya bisa lebih baik dan membuat peserta didik tidak 

mengalami kesulitan belajar lagi.                                  

  

B. Rekomendasi  

Setelah penelitian mengerjakan penelitian dan membahas mengenai 

upaya guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik di MTs Negeri 3 Lampung Selatan, maka peneliti memiliki 

beberapa saran diantaranya :  

1. Guru Bk hendaknya tetap mempertahankan dan meningkatkan 

pelaksanaan strategi layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan 
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standar SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga kegiatan layanan 

terlaksana dengan baik dan bisa berkembang dengan optimal.                                 

2. Kepada sekolah dan Waka Kurikulum diharapkan untuk selalu menjalin 

kerja sama yang baik untuk menunjang terlaksananya upaya guru 

bimbingan dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

agar tercapainya tujuan yang baik terutama dalam mengenai 

permasalahan yang dihadapipeserta didik dalam proses belajar     

3. Peserta didik di MTs Negeri 3 Lampung Selatan, hendaknya peserta 

didik lebih fokus dan aktif dalammengikuti semuakegiatan yang 

dilakukan oleh guru Bk.      
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