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BAB II

KERANGKA TEORI

A. PERNIKAHAN PADA MASA STUDI

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-

tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai 

jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan 

hidupnya. (Fiqih Munakahat, kajian fiqh nikah lengkap, hal 6).

Nikah menurut syara’ ialah akad serah terima antara laki-laki dan 

perempuan dengan tujuan untuk memuaskan satu sama lainnya dan untuk 

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat 

yang sejahtera. Para akli fikih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad 

yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata inkah atau tazwij. 

(Fiqih Munakahat, kajian fiqh nikah lengkap, hal 8).

Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I 

disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara 

keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan 
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merupakan ucapan seremonial yang sakral. (Fiqih Munakahat, kajian fiqh 

nikah lengkap, hal 8).

Dalam penelitian ini berfokus pada pernikahan yang dilakukan 

pada masa studi. Pernikahan pada masa studi ialah pernikahan yang 

dilakukan oleh pihak pengantin dalam keadaan masih menempuh studi di 

perguruan tinggi. Tentunya seseorang yang telah memilih menikah dalam 

masa studi sudah memiliki banyak pertimbangan yang akan dilalui 

nantinya pada saat berumah tannga. Tentunya dalam hal ini mereka harus 

siap dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sekaligus yakni 

tugas dan tanggung jawab sebagi mahasiswa dan sebagai seorang 

suami/istri. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam berumah tangga 

tentunya masing-masing memilki hak dan kewajiban. Yang dimaksud 

dengan hak disini ialah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang 

lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti 

dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri 

dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula 

istri mempunyai hak dan kewajiban pula. Begitu pula dengan Mahasiswa 

yang memilki tugas dan kewajiban pokok dan utama yakni belajar atau 

menuntut ilmu.

Banyak sekali buku-buku yang menjelaskan dan mengindahkan 

pernikahan pada masa studi diantaranya :
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Mohammad Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul Indahnya 

Pernikahan Dini menjelaskan bahwa nikah saat kuliah insyaAllah tidak 

membuat cita-cita kandas begitu saja.  Tidak sedikit justru mereka yang 

semula kuliahnya tersendat, memperoleh energi untuk menyelesaikan 

dengan cepat setelah mereka menikah. Artinya, pernikahan justru menjadi 

faktor penting yang mempercepat selesainya kuliah dengan prestasi yang 

dapat dipertanggung jawabkan. Dengan menikah, kita menyempurnakan 

separuh dari aspek psikis sehingga memiliki kemungkinan berprestasi 

yang lebih besar. Secara ilmiah, menikah sedikit pun tidak akan 

menganggu kemampuan menyerap materi perkuliahan, jika mencapai 

wellness (kesejahteraan jiwa) sesudah menikah. ( hal 5,6).

Dalam bukunya yang lain yang berjudul kupinang engkau dengan 

hamdalah, beliau mengatakan Pernikahan dan menuntut ilmu diharapkan 

berjalan dengan seiring/beriringan. Artinya, menuntut ilmu seharusnya 

lebih memberikan kesiapan dan bekal bagi penuntutnya untuk menikah, 

serta menegakkan kehangatan keluarga. Menuntut ilmu seharusnya 

mendorong seseorang untuk lebih bersemangat menikah dan lebih yakin 

terhadap janji Allah kepada orang yang menikah demi menyelamatkan 

kehormatannya dari lawan jenis yang masih belum halal. Sementara 

menikah, seharusnya membuat orang lebih matang dalam berilmu.

Dalam bukunya yang berjudul saatnya untuk menikah beliau pun 

menerangkan lebih lanjut bahwa bila telah tiba waktunya, kesibukan 

kuliah tidak dapat menghalau kebutuhan untuk hidup bersama orang lain 
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sebagai suami istri. Tuntutan nurani itu akan menggigil memanggil-

manggil kita setiap saat. Tidak ada pelabuhan yang dapat menjadi tempat 

kita menyandarkan kegelisahan itu selain menikah. Mengingkari panggilan 

hati untuk menikah sama halnya dengan mengingkari fitrah kita. Ketika 

fitrah kita teringkari, tidak ada ketenangan yang bisa kita capai. Kalau 

panggilan itu semakin kuat, sedangkan pegangan kita tidak semakin 

kokoh, hal yang tidak pernah terduga sebelumnya bisa terjadi.

Syaikh Abdullah bin Ibrahim dalam bukunya nasihat & pelajaran 

calon pengantin pun menjelaskan bahwa pernikahan bisa memberikan 

banyak manfaat, seperti kedamaian, ketentraman, ketenangan batin dan 

kesejukan mata. Hal ini tentu sangat membantu seseorang dalam menuntut 

ilmu. Karena apabila batinnya tenang dan pikirannya bersih dari rasa 

gelisah pasti akan kondusif untuk belajar dan menuntut ilmu

B. BELAJAR

Pengertian belajar sudah banyak dikemukaka oleh para ahli 

psikologi termasuk ahli psikologi pendidikan. Menurut Slameto (1995:2) 

pengertian secara psikologis, bahwa belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-

perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Oleh 

Slameto (1995:2) pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
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sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”.

Para ahli psikologi dan pendidikan mengemukakan pengertian 

belajar yang telah dikutip Syaiful Bahri (2002:13) sebagai berikut :

James O. Whittaker dalam Syaiful Bahri (2002:13) merumuskan

belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah 

melalui latihan atau pengalaman.

Cronbach dalam Syaiful Bahri (2002:13) 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.

Howard L. Kingskey dalam Syaiful Bahri (2002:13) mengatakan 

bahwa leraning is the process by through practice or training. Belajar 

adalah proses di mana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau 

diubah melalui praktek atau latihan. 

Slameto dalam Syaiful Bahri (2002:13) juga merumuskan 

pengertian tentang belajar. Mnurutnya 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.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas tentang pengertian belajar 

dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Gerak raga yang 
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ditunjukkan harus sejalan dengan proses jiwa untuk mendapatkan 

perubahan. Tentu saja 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 karenanya, 

perubahan sebagai hasil dari proses belajar adalah perubahan jiwa yang 

mempengaruhi tingkah laku seseorang. 

Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah aktivitas yang melibatkan 

jiwa raga guna memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman inividu yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

pikomotorik.

C. JENIS-JENIS BELAJAR

Slameto (1995:5) menjelaskan tentang jenis-jenis belajar dalam 

bukunya yang berjudul belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

diantaranya :

1. Belajar bagian (part learning, fractioned learning)

Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila ia 

dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif, 

misalnya mempelajari sajak ataupun gerakan-gerakan motoris seperti 

bermain silat. Dalam hal ini individu memecah seluruh materi 

pelajaran menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. 
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Sebagai lawan dari cara belajar bagian adalah cara belajar keseluruhan 

atau belajar global.

2. Belajar dengan wawasan (learning by insight)

Konsep ini diperkenalkan oleh W. Kohler dalam Slameto 

(1995:5), salah seorang tokoh Psikologi Gestalt pada permulaan tahun 

1971. Sebagai suatu konsep, wawasan (insight) ini merupakan pokok 

utama dalam pembicaraan psikologi belajar dan proses berfikir. Dan 

meskipun W. Kohler sendiri dalam menerangkan wawasan 

berorientasi pada data yang bersifat tingkah laku (pekembangan yang 

lembut dalam menyelesaikan suatu persoalan dan kemudian secara 

tiba-tiba terjadi reorganisasi tingkah laku) namun tidak urung 

wawasan ini merupakan konsep yang secara prinsipil ditentang oleh 

penganut aliran neo-behaviorisme. Menurut teori Gestalt wawasan 

merupakan proses mereorganisasikan pola-pola tingkah laku yang 

telah terbentuk menjadi satu tngkah laku yang ada hubungannya 

dengan penyelesaian suatu persoalan. Sedangkan bagi kaum neo-

behaviorisme (antara lain C.E. Osgood menganggap wawasan sebagai 

salah satu bentuk atau wujud dan asosiasi stimulus-respons (S-R). 

Jadi, masalah bagi penganut neo-behaviorisme ini justru bagaimana 

menerangkan reorganisasi pola-pola tingkah laku yang telah terbentuk 

tadi menjadi satu tingkah laku yang erat hubungannya dengan 

penyelsaian suatu persoalan. Dalam pertentangan ini barangkali 

jawaban yang dikemukakan oleh G.A. Miller yang menganjurkan 
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behaviorisme subjektif. Menurut pendapatnya wawasan barangkali 

meruapakan kreasi dari “rencana penyelesaian” meta program yang 

mengontrol rencana-rencana subordinasi lain (pola tingkah laku) yang 

telah terbentuk.

3. Belajar diskriminatif (discriminative learning)

Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk 

memilih beberapa sifat situasi/stimulus dan kemudian menjadikannya 

sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dengan pengertian ini maka 

dalam eksperimen, subyek diminta untuk berespon secara berbeda-

beda terhadap stimulus yang berlainan.

4. Belajar keseluruhan (global whole learning)

Disini bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang 

sampai pelajar menguasainya, lawan dari belajar bagian. Metode 

belajar ini sering juga disebut metode Gestalt.

5. Belajar incidental (incidental learning)

Konsep ini bertntangan dengan anggapan bahwa belajar itu 

selalu berarah tujuan (intensional). Sebab dalam belajar incidental 

pada individu tidak ada sama sekali kehendak untuk belajar. Belajar 

disebut incidental bila tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan 

pada individu mengenai materi belajar yang akan diujikan kelak. 

Dalam kehidupan sehari-hari, belajar incidental ini merupakan hal 

yang sangat penting. Oleh karena itu di antara para ahli belajar 

incidental ini merupakan bahan pembicaraan yang sangat menarik, 
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khususnya sebagai bentuk belajar yang bertentangan dengan belajar 

intensional. Dari salah satu penelitian ditemukan bahwa dalam belajar 

incidental (dibandingkan dengan belajar intensional), jumlah frekuensi 

materi belajar incidental (dibandingkan dengan belajar intensional), 

jumlah frekuensi materi belajar yang diperlihatkan tidak memegang 

peranan penting, prestasi individu menurun dengan meningkatnya 

motivasi. 

6. Belajar instrumental (instrumental learning)

Pada belajar instrumental, reaksi-reaksi seseorang siswa yang 

diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah 

siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil atau gagal. 

Oleh karena itu cepat atau lambatnya seseorang belajar dapat diatur 

dengan jalan memberikan penguat (reinforcement) atas dasar tingkat-

tingkat kebutuhan. Dalam hal ini maka salah satu bentuk belajar 

instrumental yang khusus adalah “pembentukan tingkah laku”. Di sini 

individu di beri hadiah bila ia bertingkah laku sesuai dengan tingkah 

laku yang dikehendaki, dan sebaliknya ia dihukum bila 

memeprlihatkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan yang 

dikehendaki. Sehingga akhirnya akan terbentuk tingkah laku tertentu.

7. Belajar intensional (intensional learning)

Belajar dalam arah tujuan, merupakan lawan dari belajar 

insidental.
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8. Belajar laten (latent learning)

Dalam belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang 

terlihat tidak terjadi secara segera, dan oleh karena itu disebut laten. 

SSelanjutnya eksperimen yang dilakukan terhadap binatang mengenai 

belajar laten, emnimbulkan pembicaraan yang hangat di kalangan 

oenganut behaviorisme, khususnya mengenai peranan faktor penguat 

(reinforcement) dalam belajar. Rupanya penguat dianggap oleh 

penganut behaviorisme ini bukan faktor atau kondisi yang harus ada 

dalam belajar. Dalam penelitian mengenai ingatan, belajar laten ini 

diakui memang ada yaitu dalam bentuk belajar insidental.

9. Belajar mental (mental learning)

Perubahan kemungkinan tingkah laku yang terjadi di sini tidak 

nyata terlihat, melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif 

karena ada bahan yang dipelajari. Ada tidaknya belajar mental ini 

sangat jelas terlihat pada tugas-tugas yang sifatnya motoris. Sehingga 

perumusan operasional juga menjadi sangat berbeda. Ada yang 

mengartikan belajar mental sebagai belajar dengan cara melakukan 

observasi dari tingkah laku orang lain, membayangkan gerakan-

gerakan orang lain dan lain-lain.

10. Belajar produktif (productive learning)

R. Berguis dalam Slameto (1995:8) memberikan arti belajar 

produktif sebagai belajar dengan transfer yang maksimum. Belajar 

adalah mengatur kemungkinan untuk melakukan transfer tingkah laku 
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dari satu situasi ke situasi lain. Belajar disebut produktif bila individu 

ampu mentransfer prinsip menyelsaikan satu persoalan dalam satu 

situasi ke situasi lain.

11. Belajar verbal (verbal learning)

Belajar verbal adalah belajar mengenai materi verbal dengan melalui 

latihan dan ingatan. Dasar dari belajar verbal diperlihatkan dalam 

eksperimen klasik dari Ebbinghaus. Sifat eksperimen ini meluas dari 

belajar asosiatif mengenai hubungan dua kata yang tidak bermakna 

sampai pada belajar dengan wawasan mengenai penyelesaian 

persoalan yang kompleks yang harus diungkapkan secara verbal.. 

D. TEORI-TEORI BELAJAR

Ada tiga kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-

teori belajar, yaitu: teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme,

dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar behaviorisme hanya 

berfokus pada aspek objektif diamati pembelajaran. Teori kognitif melihat 

melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Dan 

pandangan konstruktivisme belajar sebagai sebuah proses di mana pelajar 

aktif membangun atau membangun ide-ide baru atau konsep.

1. Teori belajar Behaviorisme

Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh 

Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar 

yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik 
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pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. 

Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai 

hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-

responnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang 

pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan 

menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya 

perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan 

menghilang bila dikenai hukuman.

2. Teori Belajar kognitivisme

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir 

sebagai protes terhadap teori perilaku yang yang telah berkembang 

sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para 

peserta didik memproses infromasi dan pelajaran melalui upayanya 

mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan 

antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. 

Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Peneliti 

yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Bruner, dan 

Gagne. Dari ketiga peneliti ini, masing-masing memiliki penekanan 

yang berbeda. Ausubel menekankan pada apsek pengelolaan 

(organizer) yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar.Bruner 

bekerja pada pengelompokkan atau penyediaan bentuk konsep sebagai 

suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi 

dari lingkungan.
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3. Teori Belajar Konstruktivisme

Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat 

pendidikan dapat diartikan Konstruktivisme adalah suatu upaya 

membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern.

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir 

(filosofi) pembelajaran konstektual yaitu bahwa pengetahuan 

dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas 

melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah 

yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Dengan teori konstruktivisme siswa dapat berfikir untuk 

menyelesaikan masalah, mencari idea dan membuat keputusan. Siswa 

akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam mebina 

pengetahuan baru, mereka akan lebih pahamdan mampu 

mengapliklasikannya dalam semua situasi. Selian itu siswa terlibat 

secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua 

konsep. (Hariyanto, diakses pada tanggal 15 Februari 2015 yang 

tersedia di http://belajarpsikologi.com/macam-macam-teori-belajar/)
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E. KESIAPAN BELAJAR

Beberapa pengertian tentang kesiapan belajar yang saya kutip dari 

skripsi yang berjudul pengaruh kesiapan belajar, motivasi belajar dan

pengulangan materi pelajaran terhadap hasil belajar mata pelajaran 

ekonomi pada siswa kelas ii ma al asror gunung pati tahun pelajaran 

2004/2005 (Dwi Wahyuni) menjelaskan pengertian kesiapan belajar 

menurut para ahli :

Menurut Slameto dalam Dwi Wahyuni (2005:22) mengemukakan 

kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap 

untuk member respon/jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu 

situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau 

kecenderungan untuk memberi respon.

Sedangkan menurut Thorndike dalam Slameto (2003:114) kesiapan 

adalah prasyarat untuk belajar berikutnya. Menurut Hamalik (2003:41) 

kesiapan adalah keadaan kapasitas yang ada pada diri siswa dalam 

hubungan dengan tujuan pengajaran tertentu. Serupa dengan pendapat di 

atas Soemanto (1998:191) mengungkapkan ada orang yang mengartikan

readiness sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat 

sesuatu. Seorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang 

readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang 

dapat bereaksi dengan cara tertentu.
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Tidak jauh berbeda hal tersebut juga diungkapkan oleh Djamarah 

(2002:35) kesiapan untuk belajar merupakan kondisi diri yang telah 

dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan.

Menurut Darsono (2000:27) faktor kesiapan, baik fisik maupun 

psikologis, merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar. 

Menurut Zainuddin Arif (1990:5) dalam bukunya yang berjudul 

Andragogi dikatakan bahwa hasil studi terakhir menunjukkan bahwa orang 

dewasa mempunyai masa kesiapan untuk belajar. Masa ini sebagai akibat 

dari peranan sosialnya. Robert J. Havighurst membagi masa dewasa itu 

atas tiga fase serta mengidentifikasi 10 peranan sosial dalam masa dewasa. 

Ketiga fase masa dewasa itu adalah masa dewasa awal umur antara 18-30 

tahun, masa dewasa pertengahan umur antara 30-55 tahun dan masa 

dewasa akhir berumur antara 55 tahun lebih. Sedangkan kesepuluh 

peranan sosial pada masa dewasa adalah sebagai pekerja, kawan, orang 

tua, kepala rumah tangga, anak dari orang tua yang sudah berumur, warga 

Negara, anggota organisasi, kawan sekerja, anggota keagamaan dan 

pemakai waktu luang. Menurut Havighurst dalam Zainuddin (1990 :5), 

penampilan orang dewasa dalam melaksanakan peran sosialnya berubah 

sejalan dengan perubahan dari ketiga fase masa dewasa itu, sehingga hal 

ini mengakibatkan pula perubahan dalam kesiapan belajar.

Zainuddin (1990:5) mencontohkan terkait kesiapan belajar, bahwa 

dalam peran seseorang sebagai pekerja, maka tugas perkembangan 

pertamanya adalah memperoleh pekerjaan. Pada saat itu ia sudah siap 
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untuk belajar segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memperoleh 

pekerjaan, ia dihadapkan untuk menguasai kemampuan yang dibutuhkan 

oleh pekerjannya, sehingga karenanya ia sudah siap pula untuk belajar 

keterampilan khusus yang diperlukan yang merupakan suatu ukuran baku 

bagi pekerjaannya, sehingga karenanya ia sudah siap pula untuk belajar 

keterampilan khusus yang diperlukan yang merupakan suatu ukuran baku 

bagi pekerjaannya. Setelah pekerjaan ini benar-benar telah dikuasai, tugas 

selanjutnya ia ingin meniti karir yang lebih tinggi. Sekarang ia telah siap 

untuk belajar menjadi seorang supervisor atau eksekutif. Akhirnya, setelah 

ia sampai pada puncak karirnya, ia menghadapi tugas untuk mengakhiri 

perannya sebagai pekerja, dan ia siap sekarang untuk belajar mengenai 

masa pensiun atau mengganti pekerjaan.

Sebagai implikasi dalam proses belajar orang dewasa atas uraian di 

atas, maka urutan kurikulum dalam proses belajar orang dewasa disusun 

berdasarkan tugas perkembangannya dan bukan disusun berdasarkan 

urutan logic mata pelajaran atau berdasarkan kebutuhan kelembagaan. 

Misalnya, suatu program latihan orientasi untuk para pekerja baru, bukan 

dimulai dengan sejaran atau filsafat perusahaan, tetapi dimulai dengan 

kehidupan nyata yang menjadi perhatian para pekerja baru seperti, dimana 

saya harus bekerja, dengan siapa saya dari dalam yang dikontrol langsung 

oleh peserta sendiri serta melibatkan dirinya, termasuk fungsi intelek, 

emosi dan fisiknya. Belajar secara psikologik dipandang sebagai suatu 

proses pemenuhan kebutuhan dan tujuan. Ini berarti bahwa perserta 
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merasakan adanya kebutuhan untuk belajar dan melihat tujuan pribadi 

akan dapat tercapai dengan bantuan belajar.

Sebagai implikasi penting dalam proses belajar mengajar orang 

dewasa dengan melihat belajar sebagai suatu proses dari dalam adalah 

metode ataupun teknik belajar yang melibatkan peserta secara mendalam 

akan dapat menghasilkan belajar yang paling kuat. Prinsip pelibatan 

peserta secara aktif dalam proses ini peserta dilibatkan dalam 

mendiagnosis kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajarnya, urun 

tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kegiatan belajarnya 

serta ikut serta pula dalam mengevaluasi kemajuan belajarnya.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

dari kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang 

membuat seseorang/individu siap untuk memberi respon/jawaban yang 

ada pada dirinya dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Kondisi yang 

dimaksud ialah kondisi yang mempengaruhi kesiapan belajar yakni 

kondisi fisik dan kondisi psikologisnya selama proses pembelajaran 

berlangsung.

1. Faktor-faktor Kesiapan

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar 

individu. Di bawah ini di kemukakan faktor-faktor kesiapan belajar 

dari beberapa pendapat yang diambil dari skripsi pengaruh kesiapan 

belajar, motivasi belajar dan pengulangan materi pelajaran terhadap 

hasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas ii ma al asror 
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gunung pati tahun pelajaran 2004/2005 (Dwi Wahyuni(2005:25)), 

yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Darsono (2000:27) faktor kesiapan meliputi:

1) Kondisi fisik yang tidak kondusif. Misalnya sakit, pasti akan 

mempengaruhi faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk 

belajar.

2) Kondisi psikologis yang kurang baik Misalnya gelisah, 

tertekan, dsb. merupakan kondisi awal yang tidak 

menguntungkan bagi kelancaran belajar.

b. Menurut Slameto (2003:113) kondisi kesiapan mencakup 3 aspek, 

yaitu:

1) Kondisi fisik, mental dan emosional

2) Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan.

3) Ketrampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang 

telah dipelajari atau dikerjakan berupa buku bacaan, catatan 

dll.

c. Menurut Djamarah (2002:35) faktor-faktor kesiapan meliputi:

1) Kesiapan fisik

Misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan lesu, 

mengantuk, dan sebagainya)

2) Kesiapan psikis

Misalnya ada hasrat untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan 

ada motivasi intrinsik.
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3) Kesiapan Materiil

Misalnya ada bahan yang dipelajari

d. Menurut Soemanto (1998:191) faktor yang membentuk readiness, 

meliputi:

a) Perlengkapan dan pertumbuhan fisiologi; ini menyangkut 

pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh 

pada umumnya, alat-alat indera, dan kapasitas intelektual.

b) Motivasi, yang menyangkut kebutuhan, minat serta tujuan-

tujuan individu untuk mempertahankan serta 

mengembangkan diri.

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai dasar indikator 

kesiapan belajar adalah kondisi fisik dan kondisi psikologis (mental 

dan emosional).

1. Prinip-prinsip Kesiapan

a. Menurut Slameto (2003:115) prinsip-prinsip kesiapan 

meliputi:

1) Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh

mempengaruhi)

2) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk

memperoleh manfaat dari pengalaman

3) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap kesiapan
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4) Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam 

periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa 

perkembangan.

b. Menurut Soemanto (1998:192) prinsip bagi perkembangan

readiness meliputi:

1) Semua aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama

membentuk readiness.

2) Pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan

fisiologis individu.

3) Pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam 

perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik 

yang jasmaniah maupun yang rohaniah.

4) Apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu

terbentuk pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu dalam

kehidupan seseorang merupakan masa formatif bagi

perkembangan pribadinya.

c. Aspek-aspek Kesiapan

Menurut Slameto (2003:115) mengemukakan aspek-aspek kesiapan 

adalah:

a. Kematangan (maturation)

Kematangan adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah

laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan.

b. Kecerdasan
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Di sini hanya dibahas perkembangan kecerdasan menurut J. 

Piaget. Menurutnya perkembangan kecerdasan adalah sebagai 

berikut:

1) Sensori motor periode (0 – 2 tahun)

Anak banyak bereaksi reflek, reflek tersebut belum

terkoordinasikan. Terjadi perkembangan perbuatan sensori 

motor dari yang sederhana ke yang relatif lebih kompleks.

2) Preoperational period (2 – 7 tahun)

Anak mulai mempelajari nama-nama dari obyek yang sama

dengan apa yang dipelajari orang dewasa.


