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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang  

Belajar merupakan kebutuhan bagi semua anak. Maka pendidikan 

seharusnya mampu memberikan sesuatu yang berarti bagi mereka dan 

menjadi harapan bagi masa depan bangsa. Dengan demikian, maka 

pendidikan harus menjadi sarana bagi anak agar dapat mengemban cita-

cita bangsa menjadi bangsa yang maju dan berpengetahuan luas. Gagne 

memberikan dua definisi belajar, yang pertama belajar ialah suatu 

proses yang memperoleh motivasi dalam pengetahuan, ketrampilan, 

kebiasaan, dan tingkah laku. Yang kedua, belajar adalah penguasaan 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari instruksi. 1  Dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil belajar.  

Akan tetapi pasti ada beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan 

mereka dalam belajar. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi daya 

pikir, psikologi dan religius anak. Sehingga kegiatan pembelajaran 

berjalan kurang maksimal. Maka untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi belajar siswa, saya akan menjelaskan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi belajar, baik faktor internal maupun 

eksternal.  

B. Rumusan Masalah  

1. Apa pengertian belajar ?  

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ?  

C. Tujuan Masalah   

1. Untuk mengetahui pengertian belajar.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar.  

 
1 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, Cet.III (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2011), 13.  
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BAB II  

PEMBAHASAN  

  

A. Pengertian Belajar   

Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan 

masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa “belajar” merupakan 

kata yang tidak asing. Bahkan sudah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di 

lembaga pendidikan formal. Kegiatan belajar mereka lakukan setiap 

waktu sesuai dengan keinginan. Entah malam hari, siang hari, sore hari, 

atau pagi hari.  

Namun, dari semua itu tidak setiap orang mengetahui apa itu 

belajar. Seandainya dipertanyakan apa yang sedang dilakukan? Tentu 

saya jawabnya adalah “belajar”. Sebenarnya dari kata “belajar” itu ada 

pengertian yang tersimpan di dalamnya. Pengertian dari kata “belajar” 

itulah yang perlu diketahui dan dihayati, sehingga tidak melahirkan 

pemahaman yang keliru mengenai masalah belajar.  

Masalah pengertian belajar ini, para ahli psikologi dan pendidikan 

mengemukakan rumusan yang berlainan sesuai dengan bidang keahlian 

mereka masing-masing. Tentu saja mereka mempunyai alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

James O. Whittaker, misalnya, merumuskan belajar sebagai proses 

di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman.  

Cronbach berpendapat bahwa learning is shown by change in 

behavior as a result of experience.  Belajar sebagai suatu aktivitas yang 

ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman.2  

 
2 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), 2-3.  
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Howrd L. Kingskey mengatakan bahwa learning is the process by 

which behavior (in the broader sense) is riginated or changed through 

practive or training. Belajar adalah proses di mana tingkah laku (dalam 

arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. 

Sedangkan Geoch merumuskan learning is change is performance as a 

result of practive. 

Drs. Slameto juga merumuskan pengertian tentang belajar. 

Menurutnya belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri alam 

interaksi dengan lingkungannya.  

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar yang 

dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan 

raga.3 Gerak raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan proses jiwa 

untuk mendapatkan perubahan. Tentu saj perubahan yang didapatkan 

itu bukan perubahan fisik, tetapi perubahan jiwa dengan sebab 

masuknya kesan-kesan yang baru. Dengan demikian, maka perubahan 

fisik akibat sengatan serangga, patah tangan, patah kaki, buta mata, tuli 

telinga, penyakit bisul, dan sebagainya bukanlah termasuk perubahan 

akibat belajar. Oleh karena itu, perubahan sebagai hasil dari proses 

belajar adalah perubahan jiwa yang mempengaruhi tingkah laku 

seseorang.  

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.  

 
3 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 13.  
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B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar    

Untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk “perubahan” harus 

melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri 

individu dan dari luar individu. Proses ini dapat dilihat karena bersifat 

psikologis.   

Noeh Nasution memandang belajar itu bukanlah suatu aktivitas 

yang sberdiri sendiri. mereka berkesimpulan ada unsur-unsur lain yang 

terlibat langsung di dalamnya, yaitu raw input, learning teaching 

process, output, inviromental input, dan instrumental input. Raw input 

(mentah) merupakan pengalaman belajar tertentu dalam proses belajar 

mengajar (learning teaching process) dengan harapan dapat berubah 

menjadi keluaran (output) dengan kualifikasi tertentu. Di dalam proses 

belajar mengajar itu ikut berpengaruh sejumlah faktor lingkungan, yang 

merupakan masukan dari lingkungan (environmental input) dan 

sejumlah faktor instrumental (instrumental input) yang dengan sengaja 

dirancang dan dimanipulasikan guna menunjang tercapainya keluaran 

yang dikehendaki. Dalam upaya memperjelas apa yang diuraikan di 

atas, Noeh Nasution mengemukakan berbagai faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar tersebut secara lebih luas seperti 

terlihat pada bagian berikut ini.  

1. Faktor Eksternal  

a. Lingkungan  

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. 

Dalam lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam 

mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Saling 

ketergantungan antara lingkungan biotik dan abiotik tidak dapat 

dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh anak didik 

sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotik.  

Selama hidup anak didik tidak bisa menghindarkan diri dari 

lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Interaksi dari 

kedua lingkungan yang berbeda ini selalu terjadi dalam mengisi 
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kehidupan anak didik. Keduanya mempunyai pengaruh cukup 

singnifikan terhadap belajar anak didik di sekolah. Oleh karena 

kedua lingkungan ini akan dibahas satu demi satu dalam uraian 

berikut.   

1) Lingkuangan Alami  

Lingkungan hidup adalah lingkungan tempat tinggal anak 

didik, hidup dan berusaha di dalamnya. Pencemaran lingkngan 

hidup merupakan malapetaka bagi anak didik yang hidup di 

dalamnya. Keadaan suhu dan kelembapan udara berpengaruh 

terhadap belajar anak didik di sekolah. Belajar pada keadaan 

udara yang segar akan lebih baik hasilnya daripada belajar 

dalam keadaan udara yang panas dan pengap. Kesejukan udara 

dan ketenangan suasana kelas diakui sebagai kondisi 

lingkungan kelas yang kondusif untuk terlaksananya kegiatan 

belajar mengajar yang menyenangkan.   

Lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan sekolah 

yang di dalamnya dihiasi dengan tananman atau pepohonan 

yang dipelihara dengan baik. Kesejukan lingkungan membuat 

anak didik di sekolah tinggal berlama-lama di dalamnya. 

Bukan lingkungan sekolah yang gersang, pengap, tandus, dan 

panas yang berkepanjangan yang membuat daya kosentrasi 

menurun akibat suhu udara yang panas dan daya serap semakin 

melemah akibat kelelahan yang tak terbendung. Oleh karena 

itu, pembangunan sekolah sebaiknya berwawasan lingkungan, 

bukan memusuhi lingkungan.  

2) Lingkungan Sosial Budaya  

Pendapat yang tak dapat disangkal adalah mereka yang 

mengatakan bahwa manusia adalah makhluk homo socius. 

Semacam makhluk yang berkecenderungan untuk hidup 

bersama satu sama lainnya. Hidup dalam kebersamaan dan 

saling membutuhkan akan melahirkan kegiatan yang selalu 
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ada dalam kehidupan social. Berbicara, bersenda gurau, 

memberi nasihat, dan bergotong-royong merupakan interaksi 

social dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.  

Lingkungan social budaya di luar sekolah ternyata sisi 

kehidupan yang mendatangkan problem tersendiri bagi 

kehiduan anak didik di sekolah. Pembangunan Gedung 

sekolah yang tak jauh dari hiruk pikuk lalu lintas menimbulkan 

kegaduhan suasana kelas. Bagaimana anak didik dapat 

berkosentrasi dengan baik bila berbagai gangguan selalu 

terjadi di sekitar anak didik. Jangankan berbagai gangguan dari 

peristiwa di luar sekolah, ada seseorang yang hilir mudik di 

sekitar anak pun, dia tak mampu untuk berkosentrasi dengan 

baik.   

Mengingat pengaruh yang kurang menguntungkan dari 

lingkungan pabrik, pasar, dan arus lalu lintas tentu akan sangat 

bijaksana bila pembangunan Gedung sekolah di tempat yang 

jauh dari lingkungan tersebut.  

b. Instrumental  

Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dalam 

rangka melicinkan kea rah itu perlukan seperangkat kelengkapan 

sekolah. Kurikulum dapat dipakai oleh guru dalam merencanakan 

program pengajaran. Program sekolah dapat dijadikan acuan 

untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar.  

1) Kurikulum   

Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan 

unsur subtansial dalam pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan 

belajar mengajar tidak dapat langsung, sebab materi apa yang 

harus guru sampaikan dalam suatu pertemuan kelas, belum 

guru programkan sebelumnya. Itulah sebabnya, untuk semua 

mata pelajaran, setiap guru memiliki urikulum untuk mata 

pelajaran yang di pegang dan diajarkan anak didik. Muatan 
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kurikulum akan mempengaruhi intesitas dan frekuensi belajar 

anak didik. Jadi, kurikulum diakui dapat mempengaruhi 

belajar anak didik di sekolah.  

2) Program   

Setiap sekolah mempunayi program pendidikan. Program 

pendidikan disusun untuk dijalnkan demi kemajuan 

pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung 

dari baik tidaknya program Pendidikan yang dirancang. 

Program Pendidikan disusun berdasarkan potensi sekolah 

yang tersedia, baik tenaga, finansial, dan sarana prasarana.  

3) Sarana Prasarana  

Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan. 

Gedung sekolah misalnya sebagai tempat yang strategis bagi 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Fasilitas 

belajar mengajar merupakan kelengkapan belajar anak didik 

dan mengajar guru yang harus dimiliki oleh sekolah. Guru 

harus memiliki buku pegangan dan buku penunjang agar 

wawasan guru tidak sempit dan untuk meningkatkan 

kompetensi keguruan.  

Sarana dan fasilitas dapat mempengaruhi kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Anak didik tentu dapat belajar lebih baik 

dan menyenangkan bila suatu sekolah dapat memenuhi segala 

kebutuhan belajar anak didik.  

4) Guru   

Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan, 

karena kehadirannya mutlak diperlukan di dalam pendidikan. 

Kalua hanya ada anak didik, tetapi guru tidak ada, maka tidak 

akan terjadi kegiatn belajar mengajar di sekolah. Jangan 

ketiadaan guru, kekurangan guru saja sudah merupakan 

masalah. Mata pelajaran tidak dapat diterima oleh anak didik, 
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karena tidak ada guru yang memberikan pelajaran untuk mata 

pelaran tersebut.  

Guru, terutama kompetensi pribadi dan professional guru 

sangat berpengaruh pada proses belajar dan hasil belajar yang 

dicapai anak didik. Tidak gampang untuk menuntut guru lenih 

professional, karena semuanya terpulang dari sikap mental 

guru. Guru yang professional lebih mengedepankan kualitas 

pengajaran darpada materiil oriented. Kualitas kerja lebih 

diutamakan daripada mengambil mata pelajaran yang bukan 

bidang keahliannya.   

Pendapat M.I. Soelaeman mengatakan bahwa yang 

mempengaruhi belajar anak didik tidak hanya latar belakang 

Pendidikan atau pengalaman mengajar, tetapi juga 

dipengaruhi oleh sikap mental guru dalam memandang tugas 

yang diembannya.4   

2. Faktor Internal  

a. Kondisi Fisiologis  

Kondisi fisiologis pada umunya sangat berpengaruhlah 

terhadap kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam 

keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang 

yang dalam keadaan kelelahan. Anak-anak yang kekurangan gizi 

ternyata kemampuan belajarnya di bawah anak-anak yang tidak 

kekurangan gizi. Mereka lekas lelah, mudah mengantuk, dan 

sukar menerima pelajaran.  

b. Kondisi Psikologis  

Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologis. Oleh 

karena itu, semua keadaan dan fungsi psikologi tentu saja 

mempengaruhi belajar seseorang.5  Itu berarti belajar bukanlah 

 
4 Ibid, 186.  
5 Ibid, 190.  
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berdiri sendiri, terlepas dari faktor lain seperti faktor dari luar dan 

faktor dari dalam. Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam 

tentu saja merupakan hal yang utama dalam menentukan 

intensitas belajar seorang anak. Meski faktor luar mendukung, 

tetapi faktor psikologis tidak mendukung, maka faktor luar itu 

akan kurang signifikan. Oleh karena itu, minat, kecerdasan, bakat, 

motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif adalah faktor-

faktor psikologis yang utama mempengaruhi belajar anak didik. 

Berikut penjelasan singkat mengania kelima faktor tersebut:  

1) Minat   

Menurut Slameto, minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.6 Seseorang yang mempunyai minat belajar yang 

besar cenderung  menghasilkan prestasi yang tinggi, 

sebaliknya apabila minat belajarnya kurang maka akan 

menghasilkan prestasi yang rendah.7 Dengan demikian, minat 

diyakini mempunyai pengaruh terhadap proses dan hasil 

belajar anak didik.  

2) Kecerdasan   

Kecerdasan (intelegensi) diakui ikut menentukan 

keberhasilan belajar seseorang. Dalyono secara tegas 

mengatakan bahwa seseorang yang memiliki intelegensi baik 

(IQnya tinggi), umumnya mudah belajar dan hasilnya pun 

cenderung baik. Sebaliknya, orang yang IQ-nya rendah 

cenderung mengalami kesulitan dalam belajar, lambat 

berpikir, sehingga prestasi belajarnya pun rendah.  

 
6 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), 182.  
7 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, Cet.I (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 56.  
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3) Bakat   

Bakat merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

proses dan hasil belajar seseorang. Bakat diakui sebagai 

kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih 

perlu dikembangkan atau latihan. Tidak dipungkiri bahwa 

belajar yang sesuai dengan bakat bisa memperbesar 

kemungkinan berhasilnya usaha itu.  

4) Motivasi   

Menurut Noehi Nasution, motivasi adalah kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. 8  Termasuk motivasi belajar yang membuat orang 

terdorong untuk belajar. Motivasi instrinsik adalah hal dan 

keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat 

mendorongnya melakukan tindakan belajar. Yang termasuk 

dalam motivasi instrinsik siswa adalah perasaan menyenangi 

materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya 

bersangkutan tentang masa depan siswa yang bersangkutan.9 

Oleh karena itu, kuat lemahnya motivasi belajar turut berperan 

penting dalam pembelajaran terutama motivasi yang ada 

dalam diri sendiri.  

5) Kemampuan Kognitif  

Dalam dunia pendidikan ada tiga tujuan pendidikan yang 

sangat dikenal dan diakui oleh para ahli Pendidikan, yaitu 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif 

merupakan kemampuan yang selalu dituntut kepada anak 

didik untuk dikuasai. Karena penguasaan kemampuan pada 

tingkatan ini menjadi dasar bagi penguasaan ilmu 

pengetahuan.  

 
8 Noehi Nasution, Materi Pokok Psikologi Pendidikan Cet.II, (Jakarta: Rajawali, 1993), 8.  
9 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 134.  
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Ada tiga kemampuan yang harus dikuasi sebagai jembatan 

untuk sampai pada penguasaan kemampuan kognitif, yaitu 

persepsi, mengingat, dan berpikir. Persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak 

manusia. Mengingat adalah suatu aktivitas kognitif, di mana 

orang menyadari bahwa pengetahuannya berasal dari masa 

lampau atau berdasarkan kesankesan yang diperoleh di masa 

lampau.  

Perkembangan berpikir pada seorang anak bergerak dari 

kegiatan berpikir konkret menuju berpikir abstrak. Perubahan 

berpikir ini bergerak sesuai dengan meningkatnya usia seorang 

anak.  
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BAB III  

PENUTUP  

  

Kesimpulan  

 

Dari penjelasan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa faktor 

adalah sesuatu yang mempengaruhi sesuatu yang menjadikan hal tersebut 

dapat menjadi baik maupun tidak. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.   

Karena faktor adalah penyebab dari sebuah keberhasilan maupun 

kemunduran, maka dalam proses belajar terdapat 2 faktor. Pertama faktor 

internal yang meliputi 1) fisiologis, 2) psikologis, dan psikologis di bagi 

menjadi 5, yaitu :  

a) minat, b) bakat, c) kecerdasan, d) motivasi, e) kemampuan kognitif. 

Kedua faktor eksternal yang meliputi 1) lingkungan, yang juga terbagi 

menjadi 2, yakni : a) lingkungan alami, b) lingkungan social budaya. 2) 

instrumental, di bagi menjadi 4, yaitu : a) kurikulum, b) program, c) sarana 

prasarana, d) guru. Dari faktor-faktor seharusnya menjadi kajian bersama 

agar proses belajar menjadi lebih efektif dan maksimal.   

  

Saran                 

Semoga makalah ini dapat menjadi rujukan sebagai kajian agar 

proses belajar dalam dunia pendidikan semakin baik an efektif. Dalam 

artikel ini tentunya masih memiliki banyak sekali kekurangan, maka saran 

untuk saya selaku penulis artikel ini sangat saya harapkan demi perbaikan 

artikel untuk menjadi lebih baik lagi.   
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