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Definisi Bimbingan Belajar
Bimbingan yang diarahkan untuk membantu para 

individu dalam menghadapi dan memecahkan 
masalah-masalah belajar. 



Masalah-masalah belajar :
• Pengenalan kurikulum
• Pemilihan jurusan
• Cara belajar
• Penyelesaian tugas-tugas
• Pencarian dan penggunaan sumber belajar
• Perencanaan pendidikan lanjutan



Tujuan bimbingan belajar :
• Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif
• Memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat
• Memiliki keterampilan/teknik belajar yang efektif
• Memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan 

pendidikan
• Memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian



Fungsi bimbingan belajar :
• Pemahaman
• Preventif
• Pengembangan
• Perbaikan
• Penyaluran
• Adaptasi
• Penyesuaian 



Beberapa prinsip umum belajar :
• Belajar merupakan bagian dari perkembangan
• Belajar berlangsung seumur hidup
• Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor
• Belajar mencakup semua aspek kehidupan
• Kegiatan belajar berlangsung pada setiap waktu & tempat



• Belajar berlangsung dengan guru/tanpa guru
• Belajar yang berencana & disengaja menuntut motivasi yang tinggi
• Pembuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai yang 

sangat kompleks
• Dalam belajar dapat terjadi hambatan2
• Untuk kegiatan belajar tertentu perlu bantuan /bimbingan orang lain



Prinsip-prinsip bimbingan belajar :
• Bimbingan belajar diberikan kepada semua siswa
• Guru harus memahami kesulitan belajar siswa
• Bimbingan belajar yang diberikan harus disesuaikan
• Bimbingan belajar harus menggunakan teknik yang bervariasi
• Guru bekerja sama dengan staf sekolah yang lain
• Orang tua adalah pembimbing siswa di rumah
• Bimbingan belajar dapat diberikan dalam situasi belajar di sekolah/luar sekolah



Pokok-pokok Bimbingan Belajar :
• Pemantapan sikap dan kebiasaan belajar
• Pemantapan sistem belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun 

kelompok
• Pemantapan penguasaan materi program belajar di sekolah
• Pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan 

budaya
• Orientasi belajar di perguruan tinggi




