
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang

sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan

proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok

dan penting dalam keseluruhan proses pendidikan.

Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan,

keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk

mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kegiatan belajar

tersebut ada yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan di tempat lain seperti di

museum, di laboratorium, di hutan dan dimana saja.

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama tanpa

diskriminasi, termasuk didalam nya anak yang berkonflik dengan hukum.

Meskipun dibalik jeruji mereka tetap berhak memperoleh pendidikan.

Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat

dalam UUD 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak

anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, meskipun

seorang anak sedang menjalani pidana di lembaga permasyarakatan (lapas),

ketentuan tentang hak tetap harus berlaku adanya. Keberadaan mereka dilapas

1



anak dan statusnya sebagai anak didik lembaga permasyarakaan anak

(Andikpas) tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka yang

wajib dipenuhi serta di lindungi dengan baik, khususnya dalam hal pendidikan.

Salah satu lapas yang sudah menerapkan program pendidikan didalam nya

adalah lembaga permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru.

Terlepas dari status sebagai nara pidana, mereka tetaplah anak-anak

yang berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu,

pendidikan dilapas sebenarnya merupakan hak dari warga permasyarakatan.

“pendidikan anak ini tertera di  UU permasyarakaan No. 12 tahun 1995

mengenai hak anak untuk memperoleh pendidikan”. Pendidikan yang didapat

itu di bagi dalam pendidikan formal dan non formal. Di lapas secara prinsip

senantiasa melakukan pembinaan yang sifatnya pendidikan non formal itu

harus dilakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan, dalam hal ini

kementrian pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan sarana utama didalam upaya meningkatkan

kualitas sumber daya manusia. Tanpa pendidikan akan sulit diperoleh hasil dari

kualitas sumberdaya manusia yang maksimal.hal ini tercermin dalam tujuan

pendidikan seperti yang dikemukakan terdahulu, yang mengaktualisasikan

pada kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan

rohani, kepribadian yang mantab dan mandiri, serta memiliki tangggung jawab

kemasyarakatan dan kebangsaan (Hasbullah, 2006:144).



Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa

dewasa. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan

bagi kehidupan remaja selanjutnya. Masa remaja seperti ini, oleh Bank Dunia

disebut sebagai masa transisi kehidupan remaja.Remaja perlu keterampilan

dalam menghadapi transisi kehidupannya sehingga dalam melewati masa

remaja menuju dewasa, remaja dapat bertahan menghadapi tantangan,

hambatan, serta dapat memanfaatkan peluang yang ada dihadapannya. Dengan

demikian remaja bisa melewati masa remajanya dan menyambut kehidupan

selanjutnya dengan lebih baik (Bkkbn, 2010:2-3).

Lembaga Permasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan

terhadap narapidana dan anak didik masyarakat di Indonesia. Bimbingan dan

keterampilan sangat diperlukan untuk narapidana, khususnya terhadap

narapidana yang ada diLembaga permasyarakata kelas II B anak Pekanbaru.

Dilembaga permasyarakatan anak Pekanbaru tersebut diberikan bimbingan

keagamaan dan bimbingan belajar life skill sebagai bekal hidup mereka dimasa

yang akan datang. Bimbingan belajar life skill yang diberikan meliputi

Beternak bebek, bengkel, membuat rajutan, salon kecantikan, membuat

kerajinan sendal, keterampilan menjahit, menyulam, seni tari, reparasi

komputer, reparasi AC, Instruktur senam, bimbingan keagamaan meliputi

pengajian Al-Qur’an, serta pembinaan pelaksanaan perintah agama seperti

shalat, akhlak dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan ajaran agama Islam

yang diajarkan untuk bekal yang akan datang (Sumber dokumentasi: 7 Oktober

2013).



Program bimbingan yang diberikan lembaga permasyarakatan kelas II

B anak Pekanbaru adalah:

a) Pembinaan keterampilan, bakat dan pembinaan keagamaan yang berguna

untuk persiapan mental dan skill atau keterampilan bagi mereka dimasa

mendatang.

b) Dilembaga permasyarakatan anak Pekanbaru ini juga ada jenjang

pendidikan paket B dan paket C untuk melanjutkan pendidikan mereka

selama mereka berada dilembaga permasyarakatan.

Menyadari akan pentingnya bimbingan belajar life skill kepada remaja

dalam rangka memberikan keterampilan-keterampilan agar dapat menjadi

orang yang berguna. Sehingga remaja yang ada diLembaga Permasyarakatan

kelas II B anak Pekanbaru bisa menyalurkan keterampilan atau bakat yang

mereka miliki. Menurut studi pendahuluan yang penulis lakukan bahwa

pengurus beserta pembimbing telah menyediakan waktu, tempat, sarana, dan

prasarana untuk melaksanakan bimbingan belajar life skill di Lembaga

Permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru. Tetapi ada beberapa kendala

dalam melaksanakan kegiatan bimbingan belajar life skill ini kurangnya

fasilitas yang disediakan oleh Lembaga permasyarakatan anak seperti

kurangnya bahan-bahan untuk menyulam, menjahit dan masih ada juga fasilitas

yang belum dilengkapi.

Dari fenomena diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini

dengan menuangkan dengan karya ilmiah berjudul “PELAKSANAAN

BIMBINGAN BELAJAR LIFE SKILL PADA REMAJA DI LEMBAGA

PERMASYARAKATAN KELAS II B ANAK PEKANBARU”.



B. Alasan Memilih Judul

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan belajar life skill pada

remaja di lembaga permasyarakatan anak supaya dapat mencari solusi yang

baik agar remaja bisa mendapatkan keterampilan selepas dari lembaga

permasyarakan anak dan bisa bermanfaat untuk masa depannya salah

satunya dengan bimbingan belajar life skill.

2. Dengan penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan bimbingan

belajar life skill pada remaja di lembaga permasyarakatan anak.

3. Lokasi penelitian terjangkau oleh penulis baik secara moril maupun materil.

4. Judul ini berkaitan dengan jurusan penulis, yaitu jurusan bimbingan dan

konseling Islam.

C. Penegasan Istilah

Agar mudah dalam memahami penelitian ini maka penulis menjelaskan

makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian

ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Yaitu menurut kamus besar bahasa indonesia pelaksanaan

merupakan “suatu perbuatan melaksanakan”. Pelaksanaan adalah rencana

atau penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari

penetapan sampai akhir yang dicapai sebagai tujuan semula

(Poerwadarminto, 1986:17).



2. Bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh

orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-

anak, remaja, atau orang dewasa  agar orang yang dibimbing dapat

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat

dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno dan Erman

amti,2004:99).

3. Bimbingan belajar

Yaitu suatu bantuan kepada individu dalam hal menemukan cara

belajar yang tepat dalam mengatasi kesukaran dalam belajar. Bimbingan

belajar bertujuan membantu remaja untuk menumbuhkan dan mengamalkan

sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan

keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan kesenian serta mempersiapkan remaja untuk melanjutkan pendidikan ke

tingkat yang lebih tinggi atau untuk terjun ke lapangan pekerjaan tertentu

(Amin,2010:62-63).

4. Life skill

Yaitu keterampilan hidup yang sering juga disebut kecakapan hidup

adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku

positif dan beradaptasi dengan lingkungan, yang memungkinkan seseorang

mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya

sehari-hari secara efektif.  Dari definisi sederhana tersebut, keterampilan



yang dapat digolongkan ke dalam keterampilan hidup sangat beragam

tergantung pada situasi dan kondisi maupun budaya masyarakat setempat

(DEPDIKNAS, 2002).

5. Remaja

Adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang

mengalami perkembangan semua aspek / fungsi untuk memasuki masa

dewasa.Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21

tahun bagiwanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria ( Siti

rumini dan Siti sundari.2004:53).

D. Permasalahan

1. Identisikasi Masalah

a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan belajar life skill pada remaja

dilembaga permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru ?

b. Apa manfaat pelaksanaan bimbingan belajar life skill pada remaja

dilembaga permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru ?

c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan belajar

life skill pada remaja di lembaga permasyarakatan kelas II B anak

Pekanbaru ?

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, yang menjadi batasan masalah

dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan bimbingan belajar life

skill pada remaja dilembaga permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru.



3. Rumusan masalah

a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan belajar life skill pada remaja di

Lembaga Permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru ?

b. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan belajar

life skill pada remaja dilembaga permasyarakatan kelas II B anak

Pekanbaru ?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk melihat pelaksanaan bimbingan belajar life skill pada remaja

dilembaga permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan

bimbingan belajar life skill pada remaja dilembaga permasyarakatan

kelas II B anak Pekanbaru

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar SI pada Fakultas

Dakwah Dan Ilmu komunikasi jurusan Bimbingan dan Konseling Islan

(BKI) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

b. Sebagai masukan dan Informasi bagi pihak pengelola lembaga

permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru dalam meningkatkan

kwalitas dimasa yang akan datang.

c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pelaksanaan

bimbingan belajar life skill pada remaja dilembaga permasyarakatan

kelas II B anak Pekanbaru.



F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan

dikemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

Kerangka teoritis merupakan dasar pemikiran untuk mengkaji atau

menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

a. Bimbingan

Secara etimologi kata “guidance” berasal dari kata kerja “to

guide” yang artinya “menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun

membantu orang lain kejalan yang benar. Sesuai dengan istilahnya,

secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau

tuntunan (Suhertina, 2008:11).

Bimbingan bisa berarti bantuan yang diberikan oleh pembimbing

kepada individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan

mempergunakan berbagai bahan, melalui interaksi, pemberian nasehat

serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang

berlaku (Tohirin,2009:20).

Menurut Prayitno dan Erman amti (2004) mengemukakan bahwa

bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang

yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, bagi anak-

anak, remaja, maupun dewasa, agar yang dibimbing dapat

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan



memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat

dikembangka, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Menurut Rochman Natawidjaja (1987:40) mengartikan

bimbingan sebagai proses suatu pemberian bantuan kepada individu yang

di lakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat

memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat

bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan

sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya (Syamsu

Yusuf, 2010:6).

Sedangkan menurut Crow dan Crow bimbingan dapat diartikan

sebagai bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan,

yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik

kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur

kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya,

membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri

(Prayitno, 2004:14)

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka penulis

dapat menyimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan atau arahan yang

diberikan oleh seseorang yang ahli  kepada individu atau kelompok yang

bermasalah dengan harapan klien tersebut dapat menyelesaikan

masalahnya dan mengadakan penyesuaian diri terhadap lingkungan

masyarakatnya.



1) Tujuan bimbingan

Tujuan pemberian layanan bimbingan ialah agar individu

dapat:

a) Mampu mengenal dan memahami diri

b) Berani menerima kenyataan diri secara objektif

c) Mengarahkan diri sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan

sistem nilai

d) Melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas tanggung

jawabnya sendiri. Dikatakan sebagai kondisi dinamik, karena

kemampuan yang disebutkan di atas akan berkembang terus dan

hal ini terjadi karena individu berada di dalam lingkungan yang

terus berubah dan berkembang.

2) Fungsi bimbingan

Minimal ada empat fungsi bimbingan, yaitu sebagai berikut :

a) Fungsi pengembangan merupakan fungsi bimbingan dalam

mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki

individu.

b) Fungsi penyaluran merupakan fungsi bimbingan dalam membantu

individu memilih dan memantabkan penguasaan karier atau jabatan

yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian

lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama

dengan pendidik lainnya didalam ataupun diluar lembaga

pendidikan.



c) Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan

terhadap latar belakang pendidikan, minat, bakat, dengan

menggunakan informasi yang memadai mengenai individu.

d) Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dalam membantu

individu menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya

secara optimal.

3) Prinsip-prinsip bimbingan

Pelaksanaan bimbingan perlu memerhatikan beberapa prinsip,

yaitu sebagai berikut:

a) Bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka

dapat membantu dirinya sendiri dalam meyelesaikan masalah yang

dihadapinya.

b) Hendaknya, bimbingan bertitik tolak (berfokus)pada individu yang

dibimbing.

c) Bimbingan diarahkan pada individu atau tiap individu memiliki

karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pemahaman keragaman dan

kemampuan individu yang dibimbing sangat diperlukan dalam

pelaksanaan bimbingan.

d) Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing

dilingkungan lembaga pendidikan hendaknya diserahkan kepada

ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya.

e) Bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan

oleh individu yang akan dibimbing.



f) Bimbingan harus luwes dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan

individu dan masyarakat.

g) Program bimbingan dilingkungan lembaga pendidikan tertentu

harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang

bersangkutan

h) Hendaknya, pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang

yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan, dapat bekerja

sama dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang

berada didalam ataupun diluar lembaga penyelenggaraan

pendidikan.

i) Hendaknya, pelaksanaan program bimbingan dievaluasi untuk

mengetahui hasil dan pelaksanaan program. (Juntika, 2006 : 8)

b. Belajar

Belajar secara sederhana didefinisikan sebagai aktifitas yang

dilakukan oleh individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan

dari apa yang telah dipelajarinya dan hasil dari interaksinya dengan

lingkungan sekitarnya. Belajar juga proses manusia untuk mencapai

berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap.

Secara bahasa belajar memiliki arti “berusaha memperoleh

kepandaian atau ilmu”. Hilgrad dan Bower menyatakan bahwa belajar

adalah memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui

pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan

informasi.



Cronbach menyatakan bahwa belajar yang terbaik adalah dengan

pengalaman. Dengan pengalaman pelajar menggunakan seluruh pasca

indera. Menurut Slameto juga merumuskan pengertian 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 dalam

interaksi dengan lingkungannya (Djamarah, 2008:13)

Kegiatan belajar sebagai suatu aktivitas fisik dan mental dalam

diri individu berkaitan erat dengan strategi atau cara belajar untuk

memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkannya,

karena strategi atau cara belajar ini bersifat individual. Artinya, strategi

belajar yang efektif bagi diri seseorang belum tentu efektif bagi orang

lain (Rusman,2011 : 358).

1) Adapun jenis-jenis belajar antara lain :

a) Belajar Abstrak

Belajar jenis ini menggunakan cara-cara berfikir yang abstrak

yang diperlukan nalar yang kuat, misalnya dalam mempelajari

matematika, kimia, astronomi dan sebagian dari bidang studi

agama Islam seperti tauhid. Tujuan belajar jenis ini adalah untuk

memperoleh pemahaman dan masalah yang tidak nyata (abstrak).

b) Belajar keterampilan

Belajar jenis ini adalah belajar menggunakan gerakan-

gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat saraf



dan otot-otot, dalam belajar ini membutuhkan latihan-latihan

secara intensif dan teratur, misalnya dalam belajar menjahit,

musik, dalam merangkai bunga, dalam bidang studi Islam belajar

ini tampak dalam suatu materi Wudhu’, tayamum, sholat, haji dan

lain-lain. Tujuan keterampilan belajar keterampilan adalah

memperoleh dan menguasai keterampilan-keterampilan dan

potensi-potensi yang ada pada individu.

c) Belajar pemecahan masalah

Belajar jenis ini adalah belajar dengan menggunakan

metode-metode ilmiah atau berfikir secara sistematis, logis,

teratur, dan teliti sebagai dasar untuk pemecahan masalah. Tujuan

belajar ini adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan

kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas dan

tuntas.

d) Belajar sosial

Belajar sejenis ini adalah belajar memahami masalah-

masalah dan teknik-teknik memecahkan masalah sosial yang ada

dilingkungan sekitarnya. Tujuan belajar sejenis ini adalah untuk

menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan

masalah-masalah sosial seperti keluarga, teman sebaya, kelompok,

dan masalah yang bersifat sosial atau kemasyarakatan.



e) Belajar Rasional

Belajar dengan menggunakan kemampuan berfikir secara

Logis dan Rasional sering disebut dengan belajar rasional. Belajar

jenis ini erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah.

Melalui belajar ini diharapkan memiliki kemampuan untuk

memecahkan suatu masalah dengan menggunakan pertimbangan

dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis.

f) Belajar kebiasaan

Belajar jenis ini diartikan dengan perbaikan terhadap

kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar sejenis ini

menggunakan perintah, contoh atau tauladan, juga menggunakan

hukum-hukum dan ganjaran. Tujuan belajar ini agar individu

memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang

lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan norma-norma dan

tata nilai norma yang berlaku, baik secara religius maupun

tradisional dan kultural.

g) Belajar Apresiasi

Belajar jenis ini sering diartikan dengan belajar

mempertimbangkan arti penting suatu objek atau nilai suatu objek

. Tujuan belajar jenis ini agar remaja memperoleh dan

mengembangkan kecakapan ranah rasa seperti kemampuan

menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu misalnya

apresiasi, sastra, musik, apresiasi seni dan sebagainya.



h) Belajar pengetahuan

Belajar jenis ini juga dikenal dengan belajar studi. Belajar

pengetahuan adalah belajar dengan suatu cara melakukan

penyelidikan mendalam terhadap suatu objek pengetahuan

tertentu. Tujuan belajar ini adalah agar siswa memperoleh

tambahan informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan

tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus

dalam mempelajarinya, seperti menggunakan alat-alat

laboraturium dan penelitian lapangan ( Tohirin, 2006 :101-104).

2) Kebutuhan-kebutuhan dalam belajar

Di dalam memasuki proses belajar, supaya remaja dapat

belajar dengan baik, maka kebutuhan yang diperlukan dalam belajar

harus dipenuhi . Kebutuhan-kebutuhan itu antara lain :

a) Memiliki kondisi fisik yang tetap sehat.

b) Memiliki jadwal belajar yang disusun dengan baik dan teratur.

c) Memiliki disiplin terhadap diri sendiri, patuh, dan taat dengan

rencana belajar yang telah dijadwalkan.

d) Memiliki tempat belajar yang sesuai dengan selera remaja dan

mendorong kegiatan belajarnya.

e) Menyiapkan peralatan yang diperlukan sebelum belajar,

f) Menerangi tempat belajar yang sesuai dan tidak mengganggu

kesehatan mata.



g) Harus bisa memusatkan perhatian dan berkonsentrasi dalam

belajar.

h) Memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri dalam belajar

(Ahmadi dan Widodo, 2004 :112)

c. Bimbingan Belajar

1. Pengertian Bimbingan Belajar

Bimbingan belajar adalah suatu bantuan kepada Klien dalam

hal menemukan cara belajar yang tepat dalam mengatasi kesukaran

dalam belajar. Dalam bimbingan belajar, pelayanan bimbingan

konseling membantu remaja untuk menumbuhkan dan mengamalkan

sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan

dan keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan kesenian serta mempersiapkan remaja untuk

melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi atau untuk terjun

ke lapangan tertentu ( Amin, 2010:62-63)

Adapun kegiatan layanan bimbingan belajar meliputi:

a) Mengembangkan pemahaman tentang diri, pemahaman sikap,

kebiasaan, bakat, minat dan usaha-usaha pencapaian cita-

cita/perencanaan masa depan.

b) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bertingkah laku

dalam hubungan sosial dengan keluarga, teman sebaya,

pembimbing dan masyarakat luas.



c) Mengembangkan sikap dan kebiasaan dalam disiplin belajar dan

berlatih secara efektif dan efisien.

d) Membantu memantapkan pilihan karir yang hendak dikembangkan

melalui orientasi dan informasi karier untuk masa depan remaja

(Sukardi, 2008 : 62-63).

2. Tujuan Bimbingan Belajar

Tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu

remaja agar memdapat penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar,

sehingga setiap remaja dapat belajar dengan efisien sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya, dan mencapai perkembangan otimal.

Untuk dapat memberikan bimbingan belajar kepada remaja dalam

kegiatan belajarnya, maka pembimbing lembaga permasyarakatan

anak harus dapat:

a) Memahami remaja dan membantunya untuk menggunakan dan

mengatur waku yang ada didalam kegiatan belajar dengan secara

tertib, teratur, efektif.

b) Mendorong remaja-remaja untuk melakukan kegiatan belajar yang

mengarah kepada tingkah laku yang baik, dan selaras dengan

norma-norma kehidpan yang berlaku.

c) Memahami remaja-remaja dan membantunya untuk mendapatkan

keseimbangan psikis dan fisiknya.



d) Membantu remaja-remaja untuk mengatasi dan menghilangkan rasa

rendah diri, rasa takut atau cemas, rasa ragu-ragu terhadap

pemecahan masalah yang sedang dihadapi nya.

e) Memahami remaja dan membantu nya untuk menanamkan

kepercayaan pada diri sendiri.

f) Membantu remaja untuk mengenal dan memahami secara

mendalam tujuan dari keterampilan hidup yang sedang

dipelajarinya dalam mengembangkan karier nya dimasa depan.

g) Memahami remaja dan membantunya agar dapat mengadakan

hubungan yang baik dengan teman-temannya (Ahmadi dan

Widodo,2004 :114)

3. Metode dalam Bimbingan Belajar

Menurut Syamsu dan A.Juntika Nurihsan (2006) mengatakan

bahwa metode adalah cara yang teratur dan sisematis untuk

pelaksanaan sesuatu atau cara kerja.

Menurut pius A partanto (1994) mengatakan bahwa metode

bimbingan belajar adalah cara-cara tertentu dalam proses bimbingan

belajar untuk mencapai tujuan. Secara umum metode-metode

bimbingan ada dua macam yaitu metode indivual dan metode

kelompok.

a) Metode individual

Metode individual yaitu metode yang digunakan dalam

memberikan bantuan kepada seseorang secara langsung. Dalam



cara ini pemberian bantuan dilaksanakan secara face to face

relantionship yaitu hubungan secara tatap muka langsung atau

hubungan tatap muka langsung antara pembimbing dengan remaja.

b) Metode bimbingan kelompok

Metode bimbingan kelompok yaitu metode yang digunakan

dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi

oleh beberapa orang remaja.

d. Life Skill (Keterampilan hidup)

Keterampilan Hidup yang sering juga disebut kecakapan hidup

adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku

positif dan beradaptasi dengan lingkungan, yang memungkinkan

seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam

hidupnya sehari-hari secara efektif.  Dari definisi sederhana tersebut,

keterampilan yang dapat digolongkan ke dalam keterampilan hidup

sangat beragam tergantung pada situasi dan kondisi maupun budaya

masyarakat setempat (DEPDIKNAS, 2002).

Kecakapan hidup (life skill) adalah kemampuan dan keberanian

untuk menghadapi problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan

kreatif, mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Makna lain

dari kecakapan hidup (life skill) adalah :

1) Pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk berfungsi dalam

masyarakat.



2) Kemampuan yang membuat seseorang berbeda dalam kehidupan

sehari-hari (Baker, 2005)

3) Kemampuan yang berprilaku adaftif dan positif yang memungkinkan

seseorang untuk menjawab tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-

hari efektif (WHO, 2003).

Menurut WHO, Life Skills adalah kemampuan perilaku positif

dan adaptif yang mendukung seseorang untuk secara efektif mengatasi

tuntutan dan tantangan, selama hidupnya. Keterampilan Hidup yang

dimaksud menurut WHO, terdiri dari :

1. Keterampilan memecahkan masalah

2. Keterampilan berpikir kritis

3. Keterampilan mengambil keputusan

4. Keterampilan berpikir kreatif

5. Keterampilan komunikasi interpersonal

6. Keterampilan bernegosiasi

7. Keterampilan mengembangkan kesadaran diri

8. Keterampilan berempati

9. Keterampilan mengatasi stress dan emosi

Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20/2003 pasal

26 ayat 3 disebutkan bahwa Life Skills Education (LSE) digolongkan

sebagai pendidikan non formal, yang memberikan keterampilan personal,

sosial, intelektual dan vokasional untukmampu hidup dan bekerja secara

mandiri.



Brodin (1983) mengelompokkan life skill ke dalam tiga kelompok

keterampilan yaitu, keterampilan hidup sehari-hari, keterampilan hidup

pribadi dan sosial, dan keterampilan hidup bekerja. Berikut klasifikasi

menurut brodin:

1. Keterampilan hidup sehari-hari, antara lain meliputi : pengelolahan

kebutuhan pribadi, pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan rumah

pribadi, kesadaran kesehatan, kesadaran keamanan, pengelolaan

makanan bergizi, pengelolaan pakaian, kesadaran pribadi sebagai

warga negara, pengelolaan waktu luang, rekreasi dan kesadaran

lingkungan.

2. Keterampilan hidup pribadi dan sosial, antara lain meliputi : kesadaran

diri (minat, bakat, sikap, keterampilan), percaya diri, komunikasi

dengan orang lain, tenggang rasa dan kepedulian dan pemecahan

masalah, menemukan dan mengembangkan kebiasaan positif,

kemandirian dan kepemimpinan.

3. Keterampilan hidup bekerja, antara lain meliputi : kecakapan memilih

pekerjaan, perencanaan kerja, persiapan keterampilan kerja, latihan

keteramilan, penguasaan kompetensi, menjalankan suatu profesi,

kesadaran untuk menguasai dan menerapkan teknologi, merancang

dan melaksanakan proses pekerjaan, dan menghasilkan produk barang

dan jasa.

Dalam pendidikan non formal merupakan upaya untuk

meningkatkan keterampilan pengetahuan, sikap dan kemampuan yang



memungkinkan individu belajar dapat hidup mandiri dan berani

menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa

tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan

solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa life skill

adalah keterampilan yang sangat penting di miliki oleh seseorang

sehingga mereka dapat hidup mandiri dan bisa menyelesaikan masalah

nya sendiri.

1) Tujuan Life skill

a) Tujuan umum life sklill

Life skill yang diselenggarakan melalui alur pendidikan non

formal bertujuan untuk : meningkatkan keterampilan, pengetahuan,

dan sikap warga belajar dibidang pekerjaan atau usaha tertentu

sesuai dengan bakat, minat perkembangan fisik dan jiwanya serta

potensi lingkungannya, sehingga mereka memiliki bekal

kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri yang dapat di

jadikan bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

b) Tujuan khusus life skill

1. Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga mereka

cakap bekerja (cakap hidup) dan mampu memecahkan masalah

hidup sehari-hari



2. Merancang pendidikan dan pembelajaran agar fungsional bagi

kehidupan peserta didik dalam menghadapi kehidupannya

sekarang dan dimasa datang

3. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran

yang fleksibel sesuai dengan pendidikan berbasis luas, dan

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di Lingkungan

sekolah/madrasah dan di masyarakat (Departemen Agama,

2005 :12-13).

c) Manfaat life sklill

adapun manfaat pendidikan berorientasi pada kecakapan hidup

bagi peserta didik, secara umum adalah sebagai bekal dalam

menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan, baik sebagai

pribadi yang mandiri, warga masyarakat maupun sebagai warga

negara.

Secara spesifik manfaat pendidikan life skill adalah:

1. Untuk membekali individu dengan kecakapan

2. Untuk merespon kejadian dalam hidup

3. Yang memungkinkan hidup dalam masyarakat yang

interdependen

4. Yang membuat individu mandiri, produktif, mengarahkan pada

kehidupan yang memuaskan dan memiliki kontribusi pada

masyarakat



5. Yang memungkinkan individu untuk berfungsi secara efektif di

dunia yang selalu berubah

Jika hal itu dapat dicapai, maka faktor ketergantungan terhadap

lapangan pekerjaan yang sudah ada dapat diturunkan,yang berarti

produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap (Departemen

Agama, 2005 : 13)

2) Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk

menjelaskan konsep teoritis agar mudah dipahami.Selain itu konsep

operasional juga berguna untuk mempermudah mencari data-data

dilapangan.

Konsep operasional ini juga mencari indikator-indikator yang

digunakan untuk mencari masalah-masalah yang dihadapi dalam meneliti

pelaksanaan bimbingan belajar life skill. Maka penulis menetapkan

indikator-indikatornya sebagai berrikut :

a. Pembimbing memberikan layanan bimbingan belajar life skill

b. Pembimbing menjelaskan tujuan dari pelaksanaan bimbingan belajar life

skill

c. Pembimbing memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan

bimbingan belajar life skill

d. Pembimbing menggunakan metode dalam melaksanakan bimbingan

belajar life skill

e. Pembimbing menjelaskan manfaat bimbingan belajar life skill



f. Bimbingan belajar life skill diberikan oleh pembimbing yang ahli

dibidangnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini tergolong deskriptif

kualitatif, yaitu memberi gambaran tentang pelaksanaan bimbingan belajar

life skill terhadap remaja dilembaga permasyarakatan kelas II B anak

Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis sengaja mengambil dilembaga permasyarakatan

kelas II B anak Pekanbaru yang terletak dijalan Bindanak No. 1 Pekanbaru

tangkerang utara, karna lokasi penelitian ini terjangkau oleh penulis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah konselor dan remaja yang

ada di Lembaga permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru.

b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan

belajar life skill pada remaja diLembaga permasyarakatan kelas II B

anak Pekanbaru.

4. Populasi

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu objek yang

merupakan perhatian peneliti. Populasi dalam penelitian ini 2 konselor dan



62 remaja di Lembaga permasyarakatan anak. Karena jumlah remaja

banyak maka penulis mengambil sampel remaja sebanyak 4 orang. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

proposive sampling, yang artinya cara mengambil subjek bukan

didasarkan atas random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan

tertentu (Arikunto,2006:139).

5. Sumber Data

a. Data primer, yang memperoleh langsung dari konselor dan klien

(remaja) di Lembaga permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru

b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dokumentasi dan buku-buku

yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan

data diantaranya:

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik

secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitiannnya.

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan

bimbingan belajar life skill pada remaja di Lembaga permasyarakatan

kelas II B anak Pekanbaru ( Arikuntu,2006:186).

b. Wawancara

Wawancara adalah Instrumen pengumpulan data yang

digunakan untuk memperoleh Informasi langsung dari sumbernya



dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan

kepada pengurus atau staf yang bisa memberikan data dan keterangan

tentang masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi

yang diperlukan dalam melengkapi data-data yang sudah ada.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang akan dianalisis dengan teknik deskriftif

kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan data apa adanya

dengan kata-kata sehingga dapat dipahami tugas dan maksud data dengan

jelas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mempunyai

sub-sub yang saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya

dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, alasan memilih judul,

penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang sejarah singkat Lembaga permasyarakatan,

Nama-Nama pembimbing yang bekerja di Lembaga

permasyarakatan dan Gambaran tentang Lembaga



permasyarakatan yang mencakup semua yang ada di Lembaga

permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Dalam BAB III berisikan tentang penyajian data tentang

pelaksanaan Bimbingan belajar life skill pada remaja di

Lembaga Permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam BAB ini menganalisa tentang penyajjian data

pelaksanaan Bimbingan belajar life Skill pada remaja di

Lembaga Permasyarakatan kelas II B anak Pekanbaru

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran


