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PENGANTAR REDAKSI

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
    Bersyukur atas karunia hidup dan segala yang masih diberikan Allah SWT kita masih dapat memberikan
layanan informasi melalu buletin ini, apa yang telah redaksi rangkai dalam buletin dapat memberi stimulus
baru kepada anak-anak disekitar pembaca dan anggota Taman Bacaan Alfabet untuk terus neluangkan waktu
membaca. Bacaan merupakan sumber Infomasi, sumber Ilmu, wawasan, dan sebagainya secara verbal.

    Buletin ini di terbitkan adalah sebagai penunjang menguatan minat baca anak-anak di Indonesia agar
tercipta kembali budaya baca yang berbudi, keprihatinan yang dalam di sadari oleh tim dan redaksi hingga
termotivasinya untuk dapat menerbitkan buletin ini. Buletin ini juga sebagai media komunikasi antara pelajar
di Depok dan sekitarnya, untuk melengkapiu sarana penunjang Pendidikan.

    Semoga niat kami tetap lurus yaitu ingin berperan dalam pembentukan kualitas generasi di tengah gencarnya
globalisasi yang melunturkan nilai-nilai luhur bangsa, di tengah majunya teknologi yang mengikis minat
anak untuk membaca dan belajar, di tengah akses hiburan yang begitu mudah, video games, handphone dan
televisi.

    Kami berharap apa yang kami lakukan ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, para orang tua, sekolah,
guru dan pendidik agar Taman Bacaan Alfabet beserta kegiatan lainnya tetap berjalan, maju dan menjadi
bagian penunjang dari proses pembelajaran anak setelah di sekolah.

Akhirnya.. inilah edisi kami kali ini dapat terbit, semoga bermanfaat..

Wassalam...
Redaksi
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SURABAYA, KOMPAS.com - Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya,
Senin (11/1/2010), luncurkan dua mobil hemat bahan bakar minyak (BBM) yang
diberi nama "Sapu Angin 1" dan "Sapu Angin 2".

Peluncuran yang ditandai dengan running test itu disaksikan langsung oleh
Presiden Direktur PT Shell Indonesia Darwin Silalahi, karena kedua mobil tersebut
akan ikut dalam kompetisi internasional "Shell Eco-Marathon (SEM) Asia 2010"
di Sirkuit Sepang, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-10 Juli 2010 mendatang.

"Sapu Angin 1 merupakan mobil futuristic prototypes mirip gokart dengan target
satu liter BBM untuk jarak tempuh 1.000 kilometer," kata manajer tim Sapu
Angin 1, M. Agus Setiawan.

Sementara itu, mobil "Sapu Angin 2" merupakan mobil urban concept vehicle
mirip mobil roda empat yang konvensional, namun hanya berisi 1-2 penumpang
dengan target satu liter BBM untuk jarak tempuh 300 kilometer.

"Tapi target Sapu Angin 1 adalah diproduksi untuk mobil masa depan pada 25-
30 tahun mendatang," kata mahasiswa Jurusan Teknik Mesin pada Fakultas
Teknologi Industri (FTI) ITS Surabaya ini.

Menurut Agus, kedua mobil ini dirancang sendiri oleh 14 mahasiswa angkatan
2005 dan 2006. Para mahasiswa bekerja keras merancang dan membuat kedua
jenis mobil setelah berguru selama
seminggu kepada perusahaan
pabrikasi kapal di Kenjeran,
Surabaya. Rencana ini disendiri dibuat
pada Agustus 2009 lalu.

"Semuanya dilakukan mahasiswa
sendiri, mulai membuat desain,
mencari bahan baku, mengelas,
melakukan pembubutan, dan
seterusnya hingga selesai," tutur Agus.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/11/16002635/ITS.Luncurkan.Dua.Mobil.Hemat.BBM...
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Witta mengatakan padaku bahwa dia kehilangan
buku kumpulan soal-soal ujian Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru. Buku itu dipinjamnya dari
seniornya beberapa bulan lalu, sebelum dia
mengikuti ujian tersebut di Bandung. Dia sudah
tidak ingat dimana menyimpan buku itu. Apalagi
setelah dia mulai masuk kuliah dan tinggal di
rumah kos bersama denganku, dia sangat sibuk
mengatur segala keperluannya sehari-hari.

Menurutnya, sewaktu mengikuti ujian itu dia
menumpang di rumah kos kakak kelasnya waktu
di SMA selama hampir dua minggu. Kakak kelasnya
itu banyak membantu keperluannya dalam
mempersiapkan ujian, termasuk meminjamkan
buku-buku dan bekas soal ujian tahun lalu. Kakak
kelasnya juga menghubungi teman-teman kuliahnya
dan  meminjam sebuah buku kumpulan soal SPMB
dari seseorang bernama Iman. Belakangan
kuketahui kalau laki-laki itu ternyata adalah Mas
Iman, salah seorang anggota rohis di fakultasku.

Kemudian lima bulan sesudahnya, saat ia mulai
menikmati hari-harinya sebagai mahasiswa, tiba-
tiba kakak kelasnya yang dulu itu menelepon
padanya. Kakak kelasnya berkata bahwa Mas Iman
telah menghubungi dirinya, dan menanyakan buku
 itu karena adik Mas Iman membutuhkannya. Maka
Witta pun diminta untuk menghubungi Mas Iman
oleh kakak kelasnya itu dan membereskan
permasalahan mereka.

"Tapi Mas Iman tahu 'kan kalau kamu yang
meminjam buku itu?" tanyaku saat dia menceritakan
tentang bukunya yang hilang itu setelah sholat
maghrib. Kami sholat maghrib berjamaah di ruang
tamu rumah kos kami.

"Iya, tapi kami nggak pernah bertemu langsung.
Waktu itu Mas Iman sibuk banget, jadi buku itu
dititipkan pada kakak kelasku"

"Kakak kelasmu tahu nggak kalau buku itu hilang,
eh, maksudku belum ketahuan dimana rimbanya?"

"Belum. Aku nggak mau merepotkannya lagi,
kasihan. Kalau dia tahu, dia pasti sibuk mencarikan
buku itu. Jadi biar kuselesaikan sendiri. Aku hanya
bilang kalau aku Insya Allah akan menghubungi
Mas Iman dan mengembalikan bukunya"wajahnya
tampak begitu murung. Dia mendekat dan
meletakkan kepalanya di lenganku sambil berkata

lagi, "aduh, bagaimana dong? Aku malu sama Mas
Iman. Mana belum kenal, lagi! Aku ini memang
benar-benar bodoh!"katanya.

Lalu dia melanjutkan, "seharusnya aku
mengembalikannya langsung waktu itu! Ini semua
salahku. Seharusnya aku nggak menunda-nundanya.
Saat itu, kupikir bisa mengembalikannya kapanpun
kalau aku sudah agak santai. Tapi aku malah lupa
dan buru-buru pulang ke Ciamis setelah ujiannya
selesai. Aku lupa sama sekali sama buku yang
kupinjam itu"dia tampak sangat kebingungan.
Dilepaskannya lenganku, dan wajahnya tertunduk
diatas kedua lututnya, hingga tubuhnya semakin
mengkerut di dalam mukenanya. Kasihan sekali
anak ini.

"Kamu benar-benar sudah
mencarinya? Barangkali terselip
disuatu tempat"

Dia mengangkat wajahnya
dengan cepat. "Baru di kamarku
sendiri, sih. Sepulang kuliah tadi
aku langsung membongkar
kardus-kardusku. Tapi nggak ada!
Buku itu nggak ada"

"Sudah dicari dengan teliti?
Ba rangka l i  kamu  nggak
melihatnya karena panik"

"Nggak tahu. Tapi tadi aku sudah mencarinya, dan
nggak ketemu"

"Sudah, jangan panik dulu. Coba kita cari lagi.
Mudah-mudahan buku itu nggak benar-benar hilang"

Dia menghela nafas. Berkali-kali. Dia tidak berkata
apa-apa, hanya menganggukkan kepalanya saja.

"Nggak usah terlalu sedih begitu. Malam ini kita
cari sama-sama, deh. Besok kan libur"

Dia mengangguk lagi dan bergumam, "makasih".

Kami pun mencari buku itu semalaman. Tiga kardus
besar yang berisi buku dan kertas-kertas bekas
dibongkar kembali. Kamar Witta jadi seperti kapal
pecah, berantakan banget! Tapi buku itu tidak
ditemukan. Kami pun membereskan kembali kardus-
kardus itu dan menyimpannya di bawah tempat
tidur.
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"Memang nggak ada"gumamnya setelah kami selesai
membereskan kamar itu. Dia jatuh terkapar di
tempat tidurnya. "Jika buku itu benar-benar hilang,
berarti aku harus menggantinya. Itulah yang
memberatkanku! Aku nggak punya dana buat
membel i  buku"katanya dengan sed ih.

"Hei, sudahlah, jangan putus asa begitu. Walau
bagaimanapun, semuanya sudah terlanjur terjadi.
Begini saja, bagaimana kalau kamu coba mencarinya
lagi dari awal. Coba ingat-ingat lagi, dimana terakhir
kali kamu membawa buku itu. Barangkali kamu
pernah membawanya ke tempat lain dan kamu
lupa"

Dia diam beberapa saat lamanya. "Seingatku, aku
nggak pernah membawa buku itu keluar dari kamar
kakak kelasku. Dan saat ujian hari terakhir, aku
masih memegang buku itu…"

"Jangan-jangan buku itu tertinggal di kosan kakak
kelasmu itu. Atau buku itu terbawa pulang ke
Ciamis"

"Aku yakin waktu ujian hari terakhir aku membawa
buku itu ke tempat ujian, tapi nggak pernah
mengeluarkannya. Dan rasanya, aku nggak pernah
memegang buku lagi sampai pulang ke Ciamis. Di
situlah mata rantai lupanya. Sesudah itu aku sama
sekali nggak ingat dimana menaruh buku tersebut"

"Jangan-jangan buku itu masih di dalam tas kamu,
dan terbawa pulang ke Ciamis"

Dia menatapku dengan tajam. Sepertinya dia
mendapat ingatan baru mengenai buku itu. "Iya,
ya. Jangan-jangan buku itu terbawa pulang!"serunya
sambil duduk di tepi tempat tidur.

"Nah, kamu mulai ingat. Coba kamu hubungi
rumahmu dan tanyakan apakah keluargamu pernah
melihat buku itu atau tidak"

"Tapi aku nggak yakin. Soalnya, waktu aku di rumah,
aku nggak merasa memegang buku itu. Aku memang
sempat ingat bahwa aku meminjam buku itu, tapi
kupikir buku itu ada di kosan kakak kelasku. Aku
berniat menghubunginya agar dia menyimpan buku
itu. Tapi aku selalu berpikir, nanti saja, jadinya
aku malah lupa"

"Kalau begitu, kemungkinan buku itu ada di kosan
kakak kelasmu. Coba saja kamu tanyakan dulu
pada dia. Setelah itu, baru kamu hubungi rumahmu,
barangkali buku itu terbawa ke Ciamis"

"Tapi, nanti kakak kelasku tahu dong kalau buku

itu hilang"

"Iya, tapi mau bagaimana lagi? Apa kamu
membiarkannya saja tanpa berusaha lebih dulu?
Aku yakin, kakak kelasmu itu baik. Insya Allah dia
bisa memahami masalahmu j ika kamu
menjelaskannya dengan benar"

"Iya, sih"dia memeluk bantalnya. Lalu dia diam
memikirkan sesuatu. Tapi wajahnya masih kelihatan
bingung. Mungkin dia bingung memikirkan
kemungkinan terburuk seandainya buku itu benar-
benar hilang. Karena itu berarti dia harus
menggantinya. Dan aku paham banget bagaimana
rasanya ketika anak kost harus mengeluarkan uang
diluar rencana. Apalagi harga buku itu cukup mahal.

Aku juga sering meminjam sesuatu pada teman
kos, dan ternyata betapa sulitnya mengembalikan
barang itu tepat waktu. Mungkin sebagian orang
menganggap hal itu sepele, tapi bagiku
mengembalikan barang orang adalah hal yang besar.
Meskipun cuma sebuah sendok atau gelas-yang
lazim terjadi pada anak kosan seperti kami, dan
kami meminjamnya dari teman dekat yang kami
yakin dia tidak akan marah, tapi tetap saja itu
adalah meminjam barang orang lain. Apalagi untuk
barang yang lebih besar seperti buku.

Kadang-kadang, jika aku meminjam sesuatu kepada
teman-temanku, aku juga suka lupa. Hal itu
disebabkan karena aku menaruhnya sembarangan,
tertinggal di tempat lain, karena menunda-nunda
mengembal ikan barang tersebut,  atau
meminjamkannya lagi pada orang lain. Tapi, apapun
alasannya, tetap saja itu karena kecerobohanku
dan aku harus bertanggung jawab. Seharusnya aku
menjaga barang orang lain dengan hati-hati, baik
itu barang yang terlihat sepele atau barang
berharga. Apalagi jika barang itu kesayangan orang
tersebut.

Aku menyadarinya sewaktu ada teman yang
meminjam kerudung putihku satu-satunya. Karena
aku tidak sedang memakainya, maka kupinjamkan.
Setelah beberapa minggu, aku membutuhkan
kerudung itu untuk menyesuaikannya dengan baju
yang kupakai. Tapi kerudung itu belum
dikembalikan. Jadi terpaksa aku menemui temanku
itu dan menanyakan apa kerudungku sudah bisa
diambil atau tidak. Meskipun aku merasa malu
karena terkesan seperti menagih.

Terkadang aku suka sedikit kesal dengan situasi
itu. Situasi dimana aku membutuhkan sebuah benda
yang sebenarnya kumiliki, tapi tidak ada karena
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dipinjam orang. Aku sering berpikir, kenapa sih
dia tidak mengembalikannya sendiri tanpa harus
ditagih dulu. Aku suka malas mengambil barang
itu lagi, dan menunggu dia mengembalikannya.
Tapi kalau benar-benar butuh, terpaksa kuambil
sendiri. Aku sama sekali tidak marah atau menyesal
telah meminjamkan barang-barangku, tapi akan
lebih menyenangkan kalau si peminjam memiliki
kesadaran mengembalikan sendiri barangnya dalam
waktu yang tidak terlalu lama.

Karena itulah, kupikir orang lainpun mungkin
merasakan apa yang kurasakan. Merasa sedikit
kesal ketika barang yang dibutuhkannya tidak
dikembalikan juga. Meskipun sebagian orang terlalu
baik dengan mengikhlaskan barangnya yang hilang
sehingga tidak perlu diganti, tapi tetap saja itu
terasa tidak enak. Oleh karena itu, aku harus
segera mengembalikan barang yang kupinjam
setelah setelah kugunakan. Jangan sampai
pemiliknya menagih atau mengambil sendiri
barangnya. Aku merasa malu sekali kalau itu
terjadi. Kecuali kalau aku benar-benar lupa, atau
belum sempat mengembalikannya. Aku hanya bisa
meminta maaf.

Kurasa Witta juga merasakan hal yang sama.
Setelah beberapa hari, Witta semakin sibuk
menelusuri jejak buku itu. Katanya, dia sudah
meghubungi kakak kelasnya. Tapi kakak kelasnya
merasa kalau dia tidak pernah melihat buku itu
sejak Witta pulang ke Ciamis. Dia pikir kalau Witta
membawanya pulang. Sewaktu Witta menceritakan
buku itu, kakak kelasnya sama sekali tidak
menyalahkannya, malah tampak ikut khawatir.
Katanya, dia bersedia membantu Witta. Lalu
setelah Witta meminta maaf dan menjelaskan
semuanya, mereka mencari buku itu. Tapi buku
itu tidak ditemukan.

Kemudian Witta menghubungi adiknya di Ciamis
untuk mencari buku yang hilang itu. Tapi menurut
adiknya, buku itu tidak ada. Witta sudah putus
asa tampaknya, dan akhirnya dia memutuskan
untuk mengganti buku itu dengan yang baru. "Dari
pada depresi memikirkan buku yang nggak jelas
keberadaannya, lebih baik aku ganti saja. Aku
sudah muak dan sebel!"katanya.

"Sabar, dong, Witta. Kamu 'kan sudah mencarinya,
dan jika memang buku itu benar-benar hilang
berarti memang itu yang terbaik. Kalau kamu
sudah memutuskan untuk menggantinya, kita ke
Palasari aja. Disana segala macam buku ada, dan
harganya miring"

"Iya"dia mengangguk pasrah.

****Akhirnya, Witta mendapatkan buku itu kembali.
Buku itu dibelinya dengan uang yang dipinjamkan
oleh kakak kelasnya. Kakak kelasnya memang sangat
perhatian. Dia selalu menanyakan apa Witta sudah
menemukan buku itu atau belum. Tadinya aku juga
mau menawarkan pinjaman, tapi rupanya kakak
kelasnya lebih dulu memberikannya.

Tapi Witta belum terlihat tenang, karena buku yang
dibelinya berbeda dengan buku yang dihilangkannya.
Kami sudah berkeliling hampir ke semua toko buku
di Palasari, tapi kami tidak menemukan buku yang
sama persis dengan buku yang hilang itu. Karena buku
itu adalah kumpulan soal SPMB yang sudah cukup
lama, jadi sekarang sudah terbit buku-buku baru.

"Yang penting kan jenis bukunya sama, kumpulan
soal. Malah lebih bagus, karena edisinya baru. Mas
Iman pasti nggak akan marah, kok"kataku
menghiburnya sewaktu kami baru pulang dari Palasari.

"Iya, aku tahu. Aku tahu dia orang yang sangat baik.
Tapi justru karena terlalu baik itulah aku jadi malu
dan merasa bersalah. Aku jadi punya dua kesalahan,
pertama, aku menghilangkan bukunya. Kedua, buku
yang kukembalikan berbeda. Aku harus minta maaf
untuk dua hal itu"

"Ya sudah. Minta maaf saja. Dia pasti akan
menerimanya dengan baik, malah mungkin merasa
bersalah karena bukunya jadi baru"

"Tapi aku malu dan takut bertemu dengannya. Dia
pasti menganggapku orang yang nggak bisa dipercaya.
Setelah beberapa bulan aku nggak mengembalikan
bukunya, sekarang dia yang menanyakannya sendiri.
Aduh aku malu"katanya.

"Kayakya beliau enggak begitu. Lagipula kamu 'kan
sudah berusaha untuk mengembalikannya. Kurasa
setiap orang pernah melakukan kelalaian seperti itu.
Semua peristiwa itu pasti ada hikmahnya, lho"

"Iya... bikin malu aja"

"Makanya, lain kali kamu harus lebih hati-hati dengan
barang orang lain. Jika sudah selesai menggunakannya,
cepat dikembalikan. Dan kalau bisa, jangan sampai
barang yang kita pinjam dipinjamkan lagi sama orang
lain. Kecuali kamu sudah minta ijin sama yang punya"

"Itu memang kebiasaan jelekku. Tapi aku benar-benar
kapok!"

"Aku juga sering lupa seperti kamu. Memang nggak
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Nama :  Ismawati
Umur :  28 Tahun
Asal :  Bandung
Pendidikan :  Politeknik Negeri

   Bandung
Pekerjaan :  Karyawan Koperasi

   Syariah Baraya, Bandung

enak saat barang yang kita pinjam hilang. Semoga
saja hal  seperti ini nggak terjadi lagi, ya"

"Yah, semuanya sudah terjadi. Aku nggak bisa
berbuat apa-apa. Bukunya sudah kubeli, jadi harus
segera kuberikan. Padahal, uang itu kan bisa untuk
membeli keperluanku yang lain"dia meringis seperti
hendak menangis.

"Sudah, nggak usah dipikirkan lagi. Yang penting
kamu bisa mengembalikan buku itu 'kan? Sekarang
sudah bisa tenang?"

Dia tersenyum lebar.

Kupikir sekarang masalahnya sudah selesai. Meski
begitu, kadang-kadang dia masih penasaran dimana
"nyangkutnya" buku itu. Dia bercerita, kalau suatu
hari nanti dia menemukan buku itu, dia akan
memarahinya. Dasar Witta. Tapi dia tidak terus
memikirkannya, karena walaupun misalnya buku
itu memang ada di suatu tempat, toh dia telah
membeli buku baru dan mengembalikannya pada
Mas Iman.

"Buku itu pasti ada di suatu tempat, entah
dimana"katanya pada keesokan harinya setelah dia
mengembalikan buku itu. Menurutnya, dia sudah
membuat janji ketemuan dengan Mas Iman di depan
mesjid kampus. Dia ditemani oleh kakak kelasnya,
karena merasa takut dan malu. Dan Mas Iman pun
saat itu bersama dengan dua orang temannya.

"Yah, mungkin. Mungkin ada di tempat sampah,
atau di tukang loak"

Dia tertawa-tawa. "Eh, tahu nggak, saat aku janjian
dengan Mas Iman, kok rasanya jadi seperti janjian
dengan pacar saja"katanya tiba-tiba.

"Hush!"

"Tau enggak, ternyata Mas Iman itu orang yang
sangat baik, murah senyum, dan alim banget!"

"Masa?"

"Iya"

"Nah, kalau begitu, kamu nggak boleh ceroboh lagi"

"Ng, sebetulnya.…aku sudah meminjam barang
yang lain dari Mas Iman. Kata teman-temanku dia
punya koleksi kaset nasyid yang sangat banyak.
Aku jadi ingin mencoba mendengarkan nasyid,
begitu. Makanya aku pinjam. Habis, dia baik banget
sih. Lagipula, kalau nggak pinjam barangnya, nanti
aku nggak punya alasan untuk bertemu dengannya
'kan? Besok kaset itu diberikan padaku. Hi -hi -hi!"

Dasar Witta

***[Ciamis, 20 Pebruari 06]
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Faktor Penyebab Kesulitan Belajar

Masalah kesulitan belajar ini, tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk memberikan suatu
bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar, tentunya kita harus mengetahui terlebih
dahulu faktor apa yang menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar.

Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu:
A.  Faktor intern (faktor dari dalam diri anak itu sendiri ) yang meliputi:
     1).  Faktor Fisiologi

Faktor fisiologi adalah faktor fisik dari anak itu sendiri. seorang anak yang sedang sakit,
tentunya akan mengalami kelemahan secara fisik, sehingga proses menerima pelajaran,
memahami pelajaran menjadi tidak sempurna. Selain sakit faktor fisiologis yang perlu kita
perhatikan karena dapat menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar adalah
cacat tubuh, yang dapat kita bagi lagi menjadi cacat tubuh yang ringan seperti kurang
pendengaran, kurang penglihatan, serta gangguan gerak, serta cacat tubuh yang tetap
(serius) seperti buta, tuli, bisu, dan lain sebagainya.

    
    2).  Faktor psikologis

Faktor psikologis adalah berbagai hal yang berkenaan dengan berbagai perilaku yang ada
dibutuhkan dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa belajar tentunya memerlukan
sebuah kesiapan, ketenangan, rasa aman. Selain itu yang juga termasuk dalam factor
psikoogis ini adalah intelligensi yang dimiliki oleh anak. Anak yang memiliki IQ cerdas (110
– 140), atu genius (lebih dari 140) memiliki potensi untuk memahami pelajaran dengan cepat.
Sedangkan anak-anak yang tergolong sedang (90 – 110) tentunya tidak terlalu mengalami
masalah walaupun juga pencapaiannya tidak terlalu tinggi. Sedangkan anak yang memiliki
IQ dibawah 90 ataubahkan dibawah 60 tentunya memiliki potensi mengalami kesulitan dalam
masalah belajar. Untuk itu, maka orang tua, serta guru perlu mengetahui tingkat IQ yang
dimiliki anak atau anak didiknya. Selain IQ faktor psikologis yang dapat menjadi penyebab
munculnya masalah kesulitan belajar adalah bakat, minat, motivasi, kondisi kesehatan mental
anak, dan juga tipe anak dalam belajar.

    
B.  Faktor ekstern (faktor dari luar anak) meliputi ;
     1).  Faktor-faktor sosial

Yaitu faktor-faktor seperti cara mendidik anak oleh orang tua mereka di rumah. Anak-anak
yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup tentunya akan berbeda dengan anak-anak
yang cukup mendapatkan perhatian, atau anak yang terlalu diberikan perhatian. Selain itu
juga bagimana hubungan orang tua dengan anak, apakah harmonis, atau jarang bertemu,
atau bahkan terpisah. Hal ini tentunya juga memberikan pengaruh pada kebiasaan belajar
anak.

    
     2).  Faktor-faktor non- sosial

Faktor-faktor non-sosial yang dapat menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar
adalah faktor guru di sekolah, kemudian alat-alat pembelajaran, kondisi tempat belajar, serta
kurikulum.

Mengatasi Masalah Kesulitan Belajar

http://www.e-dukasi.net/pengpop/pp_full.php?ppid=314&fname=materi4.html
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Bagaimana Menjadi Anggata
Taman Bacaan Alfabet ?

1. Sering Menbaca di Taman bacaan Alfabet,
2. Menyumbang Minimal 10 Buku Bacaan / Barang

layak baca/pakai,
3. Menjadi Relawan Taman Bacaan Alfabet /

Komunitas Relawan Konselor Pendidikan
(K99K; Groups Milis Yahoo),

4. Mendaftarkan diri dengan Rp.10.000,- (masa
aktif 6 bulan)

Keuntungan menjadi Anggota
Taman Bacaan Alfabet

1. Peminjaman Buku Gratis,
2. Menggunakan komputer / Internet Hotspot yang

ada,
3. Mengikuti Bimbingan Belajar Gratis setiap Hari

Minggu, dan lainnya.

Tata Tertib Taman Bacan Alfabet

1. Baca di tempat Gratis,
2. Bersikap Sopan,
3. Ikut Menjaga dan Memelihara
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• CUCI SETRIKA  Rp 7.000,-/ KG
• CUCI SAJA Rp 5.000,-/KG

• SETRIKA SAJA Rp 5.000,-/KG
• BIAYA KIRIM Rp 15.000 (Antar-Jemput)

CUCI 3 KG - GRATIS 1 KG

Jl. Pulo Mangga No.12, Grogol - Depok
02198830078

gunting untuk dapat GRATIS 1 KG
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