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BAB II
LANDASAN TEORI


Bimbingan Belajar
Pengertian Bimbingan Belajar
Istilah  “bimbingan”  digunakan  sebagai  terjemahan  dari  istilah  bahasa Inggris   “guidance”.   Kata   “guidance”   itu   sendiri   selain   diartikan   sebagai bimbingan atau bantuan, juga diartikan sebagai pimpinan, arahan, pedoman, petunjuk, kemudian menuntun, mempedomani, manjadi petunjuk jalan, dan mengemudikan.  Adapun  bimbingan  yang lebih formulatif  adalah  bantuan  yang diberikan  kepada  individu  (peserta  didik)  agar  dengan  potensi  yang  dimiliki mampu   mengembangkan   diri   secara   optimal   dengan   cara   memahami   diri, memahami  lingkungan,  mengatasi  hambatan  guna  menentukan  rencana  masa depan yang lebih baik Ahmad Rohani HM ,Abu Ahmadi, Bimbingan Dan Konseling di Sekolah, (Jakarta : PT Rineka Cipta 1991), h. 1..
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) tahun  2003  pasal  3  menyebutkan  bahwa  tujuan  pendidikan  nasional  adalah sebagai berikut:
Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik  agar menjadi  manusia  yang beriman  dan bertaqwa  kepada  Tuhan yang Maha Esa, Berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab Undang-Undang RI Tentang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 (Surabaya: MEDIA CENTRE)
Berdasarkan landasan yuridis ini dapat dipahami bahwa pendidikan yang telah  ditetapkan   di  Indonesia  adalah  sudah  sangat  ideal  bahkan  mendekati sempurna.  Pendidikan  yang  bertujuan  sangat  baik  dalam  membentuk  karakter peserta didik yang mampu menjadi insan yang sempurna dalam  kehidupan dunia, dan akhirat. Dalam rangka membentuk   peserta didik seperti apa yang telah digambarkan di atas, maka bimbingan belajar merupakan salah satu cara yang bisa dijadikan sarana dalam membentuk  peserta didik yang berilmu. Karena dengan memberikan porsi belajar yang lebih akan membentuk pemahaman peserta didik yang mendalam sehingga menjadikan  peserta didik mampu menjadi insan yang berguna bagi bangsa dan negara, khususnya bagi dirinya sendiri.
Kata  bimbingan  atau  membimbing  memiliki  dua  makna,  yaitu  secara umum dan khusus.  Secara  umum,  bimbingan  memiliki  arti yang sama dengan mendidik dan menanamkan  nilai-nilai, membina moral, dan mengarahkan peserta didik supaya menjadi peserta didik yang bermoral.23  Sedangkan  secara khusus, bimbingan diartikan sebagai suatu upaya atau program yang membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Pada praktiknya, bimbingan ini diberikan  melalui  bantuan  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  peserta  didik sekaligus memberikan dorongan bagi pengembangan potensi-potensi yang dimilikinya.
Bimbingan merupakan suatu program yang disediakan sekolah untuk membantu   mengoptimalkan    perkembangan   peserta   didik.   Pendidikan   dan pengajaran yang diberikan oleh sekolah merupakan suatu upaya untuk membantu perkembangan    peserta  didik.  Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa peserta  didik  adalah  organisme  yang  bergerak,  tumbuh,  dan  berkembang,  dan mereka  memiliki  sejumlah  kecakapan  serta  pengetahuan  yang  nyata.  Melalui pendidikan  dan pengajaran  diharapkan  perkembangannya  jauh lebih tinggi dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Mengenai  konsep  belajar,  Allah  SWT  berfirman  dalam  wahyu  pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat  Q.S. al-Alaq ayat 1-5:
                                   
Artinya: 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-mulah yang Maha Pemurah.  Yang  mengajar  (manusia)  dengan  perantaran  kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Juma’atul ‘Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur) (Bandung: Jumanatul Ali Art (J-Art) 2007), hal. 597.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah belajar (dalam konteks menuntut ilmu). Pada tataran implementatif, dalam Islam belajar hukumnya adalah wajib. Sebagai alat belajar, akal merupakan potensi kejiwaan   manusia   berupa   sistem   psikis   yang   kompleks   untuk   menyerap, mengolah, menyimpan dan memproduksi kembali item-item informasi dan pengetahuan (ranah kognitif).
Dalam konteks psikologi pembelajaran, pengertian yang ditawarkan oleh para   ahli   tentang   belajar   sangat   beragam.   Beragamnya   pengertian   belajar dipengaruhi  oleh  banyaknya  teori  yang  melandasi  rumusan  belajar  itu  sendiri. Dalam  perspektif  psikologis,  belajar  merupakan  suatu  proses  perubahan,  yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga merupakan suatu proses usaha yang dilakukan  individu  untuk memperoleh  suatu perubahan  tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan agama Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.51
Sedangkan  menurut  Sardiman,  belajar  adalah  proses  perubahan  tingkah laku atau penampilan melalui serangkaian kegiatan seperti dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Islam, belajar bukan hanya sekedar ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku, tetapi lebih dari itu. Belajar merupakan sebuah konsep yang ideal karena sesuai dengan  nilai-nilai  ajaran  Islam.  Tujuan  belajar  dalam  Islam  tidak hanya  untuk mencari kebahagiaan di dunia semata, tetapi juga untuk sampai kepada hakikat, memperkuat akhlaq. Artinya, tujuan belajar adalah untuk mencari atau mencapai ilmu yang sebenarnya sekaligus mencapai akhlaq yang sempurna. 
Belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor internal dan eksternal  peserta didik. Slameto Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor  yang Mempengaruhinya (Jakarta : Rineka Cipta, 2003 menyebutkan  bahwa dalam menciptakan kondisi belajar yang efektif diperlukan bimbingan dan petunjuk-petunjuk tentang cara-cara  belajar.  Hasil  belajar  akan  menjadi  baik  apabila cara-cara  belajar tersebut diimplementasikan  oleh peserta didik. Kemudian faktor eksternal dalam belajar  pun  turut  berpartisipasi  dalam  kesuksesan  hasil  belajar  peserta  didik. Adapun faktor eksternal setidaknya dijabarkan melalui beberapa hal di antaranya ruang   belajar   yang  kondusif,   penataan   cahaya   yang   baik,   sirkulasi   udara terkontrol,  dan alat-alat  belajar  yang  memadai.  Selain  itu, penggunaan  metode belajar yang tepat untuk individu peserta didik, misalnya dengan membuat jadwal belajar,  mengulangi  bahan  pelajaran,  konsentrasi,  dan  mengerjakan  tugas  baik tugas sekolah maupun tugas  bimbingan belajar. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan bimbingan belajar di sini adalah serangkaian tindakan atau bantuan yang diberikan  oleh  seorang  yang  ahli  dibidangnya  guna  memberikan  perubahan kepada individu yang dibimbing agar menjadi insan yang lebih berguna. Guru  yang  baik  dan profesional  harus  memperhatikan  beberapa  prinsip bimbingan belajar. Adapun prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan bimbingan belajar adalah sebagai berikut:
	Bimbingan belajar diberikan kepada semua peserta didik. Semua peserta didik  baik  yang  pintar,  cukup  ataupun  kurang  pintar  membutuhkan bantuan dari guru.
	Sebelum memberikan bantuan kepada peserta didik sebaiknya guru mengenali kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik.
	Bimbingan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang masalah belajar yang dialami peserta didik.
	Dalam  melaksanakan  bimbingan  belajar  hendaknya  guru  melakukan kerja sama dengan staf sekolah.
	Informasikan   kepada   orang   tua   bahwa   anaknya   tengah   diberikan bimbingan   belajar.   Harapannya   agar   orang   tua   di   rumah   dapat mengawasi dan membimbing peserta didik dalam belajar.

Bimbingan belajar dilakukan dengan sebaik mungkin agar bantuan atau bimbingan belajar yang berikan berjalan maksimal.
Tujuan Bimbingan Belajar

Belajar merupakan inti kegiatan atau pengajaran di sekolah, maka sudah seharusnya siswa dibimbing agar mencapai tujuan belajar. Tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu siswa agar mendapat penyesuaian yang baik dalam situasi belajar, sehingga dapat belajar dengan efisien sesuai kemampua yang dimilikinya, dan mencapai perkembangan yang optimal. Untuk lebih jelasnya tujuan bimbingan belajar yaitu adalah sebagai berikut:
	Mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang anak atau kelompok anak
	Menunjukan cara-cara mempelajari sesuatu dan dalam menggunakan buku pelajaran

Memberikan informasi (saran dan petunjuk) bagaimana memanfaatkan perpustakaan
	Membuat tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ulangan dan ujian
	Memilih suatu bidang mayor dan minor sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, cita-cita dan kondisi fisik atau kesehatan 
	Menunjukkan cara – cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi tertentu
Menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajarnya
	Memilih pelajaran tambahan baik yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah maupun untuk pengembangan bakat, kemampuan yang ada padanya. Agoes Soejanto, Bimbingan Ke arah Belajar Yang Efektif (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 72-80 
Sedangkan tujuan bimbingan pada sekolah dasar adalah membantu siswa dapat mencapai kemajuan belajar secara optimal, karena pada dasarnya sekolah dasar merupkan penanaman bidang intelektual dan meletakkan faktor-faktor dengan demikian tujuan bimbingan pada sekolah dasar membantu siswa agar dapat:
	Menguasai bahan belajar tuntutan kurikulum.

Membuat pilihan dan menentukan bahan belajar yang cocok.
Memiliki sikap pandangan belajar yang mendukung.
	Mempunyai pola tingkah laku belajar yang mendukung.
Memilih teman bergaul, dan membentuk kelompok-kelompok belajar yang serasi.
Mengadakan penyesuaian sikap berkelompok yang menunjang belajar, dan 
	Memecahkan masalah –masalah belajar yang dihadapnya. . Abu Ahmadi, Ahmad Rohani, Bimbingan dan konseling di Sekolah,(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.131
Dengan adanya bimbingan belajar diharapkan dapat menolong individu dalam membuat pilihan dan menentukan sikap yang sesuai dengan bakat, minat, dan kesempatan yang ada dan sejalan dengan nilai-nilai sosialnya. Berdasarkan atas tujuan belajar seperti yang telah dirinci di atas maka dapat disimspulkan bahwa tujuan bimbingan belajar adalah untuk membentuk murid-murid yang mengalami masalah di dalam memasuki proses belajar dan situasi belajar yang dihadapinya.
Fungsi Bimbingan Belajar
Secara umum bimbingan berfungsi untuk mengembangkan seoptimal mungkin dari semua aspek pribadi siswa, sehingga pada perkembangan berikutnya siswa itu dapat mencapai prestasi semaksimal mungkin sesuai dengan bakat, dan kemampuannya. Adapun fungsi bimbingan belajar sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Oemar Hamalik, Psikologi Belajar & Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2007), h.
195:
	Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman artinya pemahaman tentang diri siswa beserta permasalahan nya dan pemahaman tentang lingkungan tempat siswa tinggal, baik oleh siswa sndiri maupun oleh pihak-pihak lain yang akan membantu.  Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Surabaya: Usaha Nasional,1994), h.127
	Fungsi Pencegahan

Fungsi pencegahan didefinisikan sebagai upaya mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana. Definisi tersebut memiliki maksud bahwa perhatian terhadap lingkungan mendapat perhatian utama. Lingkungan yang baik akan memberikan pengarah yang positif pula terhadap individu, demikian pula sebaliknya.
	Fungsi Pengentasan

Fungsi pengentasan dimaksudkan adanya upaya pengentasan melalui pelayanan bimbingan dari masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi.
	Fungsi Pemeliharaan

Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasilhasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Priyatno Ermananti, Dasar-Dasar Bimbingan Belajar dan Konseling (Jakarta: Rineka Cipta,1999), h.113 Romine, 1954 berpendapat bahwa fungsi bimbingan adalah sebagai berikut: Oemar Hamalik, Psikologi Belajar & mengajar (Bandung: Sinar baru Algesindo,2007), h.
196
	Mengorientasikan para siswa kepada sekolah.

Memabantu para siswa untuk merencanakan pendidikannya di sekolah menengah.
	Membantu para siswa untuk mengenal minat dan kemampuan masingmasing.
	Mengorientasikan para siswa ke arah dunia kerja.
	Membantu para siswa untuk memecahkan masalah hubungan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki.
	Membantu para siswa berlatih menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan.
Pelaksanaan Bimbingan di Sekolah

Secara umum bimbingan di sekolah terhadap anak didik dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh seseorang. Maka jenis-jenis bimbingan di sekolah adalah dapat digolongkan atau dikelompokan sebagai berikut Dewa Ketut Sukardi, Psikologi Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta : Rineka Cipta, 2000),h. 45:
	Bimbingan belajar atau pengajaran (instruction guidence)

Bimbingan sosial (social guidence)
Bimbingan masalah-masalah pribadi (personal guidence)
	Bimbingan karir (carcer guidence)
	Bimbingan dalam menggunakan waktu luang (leisure time guidence)
Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan kelompok dan bimbingan individual atau kedua bentuk itu dilaksanakan secara berurutan dan bervariasi. Bimbingan kelompok dilakukan terhadap kelompok siswa yang terutama
menemukan masalah atau kesulitan yang sama atau sejenis. Pelaksanaannya dilakukan bersama- sama di mana guru atau siswa lainnya bertindak sebagai pembimbing.Bimbingan individual dilakukan secara perseorangan berdasarkan jenis masalah atau kesulitan dan keadaan pribadi siswa dengan menyediakan waktu dan tempat yang agak khusus.
Pelaksanaan Bimbingan di Sekolah

Secara umum bimbingan di sekolah terhadap anak didik dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang ingin dicapai, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh seseorang. Maka jenis-jenis bimbingan di sekolah adalah dapat digolongkan atau dikelompokan sebagai berikut: Dewa Ketut Sukardi, Psikologi Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta : Rineka Cipta, 2000),h. 45
	Bimbingan belajar atau pengajaran (instruction guidence)b. Bimbingan sosial (social guidence)
	Bimbingan masalah-masalah pribadi (personal guidence)
	Bimbingan karir (carcer guidence)
	Bimbingan dalam menggunakan waktu luang (leisure time guidence)

Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan kelompok dan bimbingan individual atau kedua bentuk itu dilaksanakan secara berurutan dan bervariasi. Bimbingan kelompok dilakukan terhadap kelompok siswa yang terutama
menemukan masalah atau kesulitan yang sama atau sejenis. Pelaksanaannya dilakukan bersama- sama di mana guru atau siswa lainnya bertindak sebagai pembimbing.Bimbingan individual dilakukan secara perseorangan berdasarkan jenis masalah atau kesulitan dan keadaan pribadi siswa dengan menyediakan waktu dan tempat yang agak khusus. Pada pelaksanaannya, langkah –langkah ysng ditempuh adalah sebagai berikut:
	Identifikasi kasus

Diagnosa
Prognosa
	Terapi

Evaluasi dan follow up

Identifikasi kasus ialah usaha untuk menemukan atau menentukan siswa yang perlu mendapatkan bimbingan. Cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan ini adalah dengan jalan analisis hasil belajar, karya tulis, observasi dan lain –lain.17  Diagnosa merupakan langkah-langkah menemukan masalah. Berdasarkan langkah kedua ini maka kita dapat menetapkan masalah dan penyebabnya. Cara yang dapat ditempuh dalam langkah ini adalah dengan jalan analisis hasl belajar, angket wawancara dan sebagainya.  Prognosa merupakan usaha untuk menelaah atau mengkaji masalah yang dihadapi seorang siswa, termasuk kemungkinan –kemungkinan yang akan timbul jika masalah itu dibiarkan atau jika masalah itu dibantu, serta memperkirakan teknik atau jenis bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang mengalami masalah tersebut. Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara ,2003), h.147
Terapi merupakan usaha untuk melaksanakan bimbingan kepada siswa yang bermasalah, sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan pada langkah prognosa.
Evaluasi adalah langkah untuk melihat dan meninjau kembali hasil bimbingan yang telah dilaksanakan.Langkah ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang bersangkutan, sedangkan follow up adalah merupakan langah membantu siswa kembali memecahkan masalah-masalah baru yang berkaiatan dengan masalah semula. 
Keseluruhan langkah-langkah bimbingan di atas harus dilaksanakan secara berurutan, karena di antara satu dengan yang lain saling berkaiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Layanan bimbingan belajar sendiri dilaksanakan melalui tahaptahap 18 Priyatno dan Erman Anto, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling ( Jakarta : PT Rineka
Cipta, 2000), h.279
:
	Pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar Di sekolah, di samping banyaknya siswa yang berhasil secara gemilang dalam belajar, sering pula dijumpai adanya siswa yang gagal, seperti nilai-nilai rapor yang rendah, tidak naik kelas, tidak lulus ujain, dan sebagainya. Secara umum, siswa- siswa yang seperti itu dapat dipandang sebagai siswa- siswa yang mengalami masalah belajar. Secara lebih luas, masalah belajar tidak hanya terbatas pada contoh – contoh yang disebutkan itu. Masalah belajar memiliki bentuk yang banyak ragamnya, yang pada umumnya dapat digolongkan di atas.
	Pengungkapan sebab- sebab timbulnya masalah belajar, dan a). Keterlambatan akademik, yaitu keadaan siswa yang dipeerkirakan memiliki intelegensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. b). Ketercepatan dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi itu. c). Sangat lambat daalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapat pendidikan atau pengajaran khusus. d). Kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera atau malas. e). Bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatan atau erbuatan belajarnya sehari-hari , seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya, dan sebagainya.
	Pemberian bantuan pengentasan masalah belajar.

Siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah belajar seperti diutarakan di depan perlu mendapat bantuan agar dapat mempengaruhi proses perkembangan siswa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan;  a) Pengajaran perbaikan,  b) Kegiatan pengayaan, c) Peningkatan motivasi belajar, d) Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif.



Minat Belajar peserta didik 
Pengertian Minat Belajar
Ditinjau dari segi bahasa, minat adalah “kecenderungan hati yang tinggi terhadapa sesuatu, gairah, keinginan” Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, h, 957. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukan peserta didik lebih menyukai suatu hal dari pada hal yang lainnya, dapat pula dimanifestakan melalu partisipasi dalam suatu aktivitas. Peserta didik yang memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor YangMempengaruhinya, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, h, 180.
Minat adalah suatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang terakhir dengan penuh kemauannya dan yang tergantung dari bakat dan lingkungan. Minat berperan sangat penting dalam kehidupan peserta didik dan mempunyai dampak yang besar terhadap sikap dan perilaku. Menurut Slameto, minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai rasa senang. Menurut Hurlock, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minatpun berkurang. Semnetara itu dalam sumber lain, sebagaimana diungkapkan Winkel bahwa minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa senang dan tertarik pada bidang/ hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu Suswanti, Model Pembelajaran Course Review Horay Dalam Meningkatkan Minat Dan Prestasi Belajarmatematika Siswa Kelas VIII B Mts Ma’arif NU1 Sokaraja. (0nline) tersedia: http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/17/jhptump-a-herawahyus-817-2-babii.pdf (diakses 19 februari 2015 jam 20.00).
Dari pengertian minat tersebut dapat disimpulkan bahwa minat adalah sesuatu perasaan ingin melakukan sesuatu yang lebih dan merasa tertarik dengan hal yang dilakukan, sehingga dalam melaksanakan sesuatu individu mampu melakukan secara maksimal dan sebaik mungkin. Suatu pekerjaan atau keinginan jika dilandasi dengan minat maka akan dilaksanakan sebaik dan semaksimal mungkin apabila tidak mempunyai minat atau keinginan untuk melakukannya maka hasilnyapun tidak baik dan maksimal.
Belajar menurut bahasa adalah “berusaha mengertahui sesutau; berusaha memperoleh ilmu pengetahuan (kepandaian, keterampilan)”. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional Op.Cit. h, 24 Belajar (learning) sering kali juga didefinisikan sebagai perubahan yang secara relatif berlangsung lama pada masa berikutnya yang diperoleh kemudian dari pengalaman-pengakaman Fadhilah Suralaga, dkk, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Islam. Ciputat. UIN Jakarta Pres. 2005, h, 60. Belajar merupakan kegiaatan penting yang harus dilakukan setiap orang secara maksimal untuk dapat menguasai atau memperoleh sesuatu. Belajar dapat didefinisikan secara sedarhana sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan didalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan keterampilan, dan sebagainya Makmun Khairani. Psikologi Belajar. Yogyakarta. Aswaja Pressindo. 2013, h, 3.
Menurut Muhibbin berlajar merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan limgkungan yang melibatkan proses kognitif. Sedangkan menurut Morgan dalam Introduction to Psychology bahwa belajar adalah perubahan yang relative menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari latihan. Menurut Winkel belajar adalah proses mental yang mengarah pada penguasaan pengetahuan, kecapakan skill, kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan dan dilakukan sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. Ngalim Purwanto menyatakan bahwa belajar memiliki empat unsur:
	perubahan dalam tingkah laku,

melalui latihan,
	perubahan relative menetap/ permanen, dan
	perubahan meliputi fisik dan psikis. Ibid, h, 4


Dari pengertian belajar tersebut dapat dimpulkan bahwa belajar adalah suatu tingkah laku yang dilakukan peserta didik baik dalam pendidikan formal maupun non formal yang melibatkan proses kognitif peserta didik tersebut, sehingga menimbulkan tingkah laku yang diingginkan. Dari pengertian minat dan belajar dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah sesuatu keingginan untuk melakukan kegiatan belajar dengan keingginan yang inggin dicapai dan dilaksanakan secara maksimal oleh peserta didik tersebut.
Fungsi Minat dalam Belajar
Minat dalam belajar memilki fungsi sebagai berikut :
	Sebagai kekuatan yang akan mendorong peserta didik untuk belajar. Peserta didik yang berminat kepada pelajaran akan tampak terdorong terus untuk tekun belajar;

Mendorong peserta didik untuk berbuat dalam mencapai tujuan;
Penentu arah perbuatan peserta didik yaitu kearah tujuan yang hendak dicapai; dan
Penseleksi perbuatan sehingga perbuatan peserta didik yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapaiAliyusuf Sabri, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 2007, h, 84.
Dari beberapa fungsi minat dalam belajar dapat disimpulkan bahwa proses pencapaian keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh minat peserta didik, sehingga minat menjadi factor penting dalam belajar. Kurangnya minat peserta didik dalam proses pembelajaran akan menimbulkan hasil belajar dan tingkah laku yang kurang baik dari peserta didik.

Meningkatkan Minat Peserta Didik
Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa cara yang paling efektif untuk membangkitkan minat pada suatu subyek yang baru adalah dengan menggunakan minat-minat siswa yang telah ada. Menurut Tanner and Tanner menyarankan agar para pengajar berusaha membentuk minat-minat baru pada siswa. Hal ini bisa dicapai melalui jalan memberi informasi pada siswa tentang bahan yang akan dismpaikan dengan menghubungkan bahan pelajaran yang lalu, kemudian diuraikan kegunaannya di masa yang akan datang. Roijakters berpendapat bahwa hal ini biasa dicapai dengan cara menghubungkan bahan pelajaran dengan berita-berita yang sensasional, yang sudah diketahui siswaSlameto, Op.Cit, h, 180.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat dalam Belajar
Faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam belajar secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, bersumber dari diri peserta didik (internal) dan yang bersumber dari lingkungan (eksternal). Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan diri peserta didik, meliputi kondisi fisik dan psikisnya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah kondisi yang berkaitan dengan keadaan jasmani seperti kelengkapan anggota tubuh, kenormalan fungsi organ tubuh serta kesehatan fisik dari berbagai penyakit. Faktor internal lain yang mempengaruhi minat belajar adalah faktor psikis, yaitu kondisi kejiwaan yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, motivasi, bakat, inteligensi, dan kemampuan dasar dalam suatu bidang yang akan dipelajari. Adapun faktor eksternal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi tumbuhnya minat belajar peserta didik yang berada diluar diri peserta didik. Faktor eksternal terbagi atas lingkungan sosial dan lingkunagn nonsosial. Lingkungan social yang dimaksud adalah meliputi lingkungan kelaurga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2001,h 130 
Adapun lingkungan nonsosial adalah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal peserta didik dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu yang digunakan peserta didik. Faktor internal dan faktor eksternal keduanya sama-sama mempengaruhi minat belajar peserta didik seperti yang dikemukakan oleh hukum konvergensi. Perbandingan kontribusi masing-masing faktor terhadap minat peserta didik berbanding lurus dengan kuat-lemahnya dari pengaruh keduanya. Oleh karena itu, untuk mencapai minat belajar yang optimal maka diperlukan peran serta dari keduanya.


Penelitian Relevan
Berdasarkan telaah pustaka dan kajian penulis ditemukan penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti yaitu: Muhlis Rachmad yang meneliti tentang “Meningkatkan Minat Belajar Matematika Materi Penjumlahan Menggunakan Media Visual Berbasis Bimbingan pada Siswa Kelas II  As-Salam SDIT Luqman Al Hakim Kudus 2012/2013” dengan subyek penelitian kelas II As-Salam Sdit Luqman Al Hakim Kudus dengan teknik media visual berbasis bimbingan pada peserta didik. Hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bimbingan klasikal menggunakan media visual berbasis bimbingan dengan penerapan pendekatan high touch dan high tech. penyampaian materi yang dilakukan penuh kewibawaan, kasih sayang, serta pemberian motivasi kepada siswa, serta penayangan materi dengan power point berbentuk video bisu. Setelah adanya pelaksanaan PTK BK minat belajar siswa dapat meningkat dengan kategori sangat baik. 2. Penerapan media visual berbasis bimbingan dapat meningkatkan minat belajar mata pelajaran matematika siswa, dari hasil pengamatan pra siklus minat belajar memperoleh persentase 48,8% setelah dilaksanakan kegiatan tindakan siklus dapat meningkat mencapai persentase 91,1%., peningkatan dari kondisi awal minat belajar siswa pra siklus dan setelah pelaksanaan siklus mencapai 42,3%. Dengan demikian hipotesis tindakan dapat diterima karena telah teruji kebenarannya. Muhlis Rachmad, Meningkatkan Minat Belajar Matematika Materi Penjumlahan Menggunakan Media Visual Berbasis Bimbingan pada Siswa Kelas Ii  As-Salam Sdit Luqman Al Hakim Kudus 2012/2013, (Online) Skripsi: Universitas Muria Kudus, tersedia di: ((jum’at 8 Januari 2016)
Selain itu penelitian yang relevan yaitu: Nur Faizah meneliti tentang “Bimbingan Belajar dalam Meningkatkan Prestasi (Studi Di Panti Asuhan Yatim Putra Islam Berbah Kabupaten Sleman Produksi Daerah Istimewa Yogyakarta)” dengan subyek penelitian anak-anak dan pembimbing yang mengikuti bimbingan belajar. Hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) metode bimbingan belajar di Panti Asuhan Yatim Piatu Islam Berbah Yogyakarta dapat di golongkan menjadi, dua, pertama: metode individual yang meliputi konseling non-direktif, kedua: metode kelompok yang meliputi: papan bimbingan, do’a, karya wisata, kegiatan kelompok, pengajran remidial. 2) prestasi yang dicapai anak Panti Asuhan Yatim Piatu Islam Berbah Yogyakarta, pada hasil ujian ahir sekolah bersetandar nasional (UASBN) mengalami peningkatan walaupun ada juga anak yang indeks prestasinya mengalami naik-turun. Akan tetapi secara keseluruhan indeks prestasi anak-anak mengalami peningkatan Nur Faizah meneliti tentang “Bimbingan Belajar dalam Meningkatkan Prestasi (Studi Di Panti Asuhan Yatim Putra Islam Berbah Kabupaten Sleman Produksi Daerah Istimewa Yogyakarta) (Online) Skripsi: Universsitas Sunan Kali Jaga, tersedia	di: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiGp-v-6e_bAhUQFogKHdvRASkQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uin-suka.ac.id%2F5109%2F&usg=AOvVaw0unpiwlGq5_txwf0SPj79w (sabtu 23 Juni 2018).
Kerangka Berfikir
Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran merupakan hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahawa media BK dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kelas VIII MTs GUPPI Banjit dengan menggunakan media bimbingan dan konseling. Berikut dapat digambarkan alur kerangka fikir:
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Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Belajar berdasarkan pendapat Syaiful Bahri Djamarah untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk “perubahan” harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi dari dalam dari individu  (internal) dan dari luar individu (ekternal) . Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 2011,h , 175. Dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi hasil belajar kurang baik dalah faktor interal seperti psikologis yang berupa pribadi peserta didik dan juga eksternal seperti sikap sosial peserta didik dalam kelas. Untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik dapat di tingkatkan dengan mengunakan media bimbingan konseling. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto, jika ada siswa yang kurang berminat dalam belajar, dapat diusahakan dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan serta hal-hal yang berhubungan dengan cita-cita kaitannya dengan materi yang dipelajari. Halimah, Upaya Peningkatan Minata dan Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran PAI dengan Menggunakan Media Film KartunSerial Ipn dan Upin di SD Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang tahun 2011/2012, Tesis_Sinopsis, tersedia: ebooktake.in/pdf/title/Halimah-Tesis-Sinopsis-.html (diakses 18 Januari 2016).


