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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang belangsung di sekolah dan di 

luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan siswa agar dapat memainkan 

peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan datang, 

pendidkan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk 

pendidikan formal, nonformal dan informal di sekolah dan diluar sekolah yang 

berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi.1 

Pendidikan merupakan faktor penting dan menentukan dalam kehidupan 

suatu bangsa yang berdaya. Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada  

tingkat pendidikan yang diperolehnya, karena pendidikan memegang peranan 

yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan 

negara. Menurut UUD NO. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 

dinyatakan bahwa: 

Pendidkan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampiran yang diperlukan dirinya masyarakat , bangsa dan 

negara.2 

 

Untuk mewujudkan undang –undang ini perlu ada tempat untuk 

menjalankan  pendidikan,  oleh  karena  itu  proses  pendidikan  dapat     diperoleh 

1  Binti Maunah, Landasan Pendidikan (Yogyakarta:Teras, 2009) h. 5 
2 Republik Indonesia. Undang-Undanng Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 5 
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melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. 

 

Sekolah adalah jalur pendidikan formal yang merupakan lingkungan kedua 

setelah rumah yang dimasuki oleh siswa, dalam hal ini terutama di SMA N 1 

Konawe Selatan, dalam proses pendidikan yang dialami siswa waktu yang 

dihabiskan di sekolah tentunya cukup besar, oleh karena itu salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional diatas yaitu 

peran guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. 

Namun hal tersebut tak mudah karena untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional diatas perlu keterlibatan beberapa pihak termasuk orang tua dirumah, 

karena dasar moral yang tepat pertama kali seharusnya dilakukan oleh pihak 

keluarga (orang tua) dasar-dasar moral biasanya tercermin dalam sikap dan 

perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, tetapi fenomena 

yang terjadi dalam rumah tangga keluarga sekarang ini, banyak keluarga yang 

belum menajadi contoh bagi siswa atau anak sebagaimana mestinya salah satunya 

disebut broken home. 

Keluarga broken home merupakan pasangan suami dan istri yang  

mengalami permasalahan dalam keluarga kemudian memutuskan untuk 

mengakhiri suatu hubungan yang tentunya akan berdampak pada psikologi anak 

baik dalam pendidikannya maupun lingkungan sosialnya, perilaku anak yang yang 

tidak sesuai dengan norma karena kurang adanya perhatian, kasih sayang atau 

salah satu dari orang tua yang tidak ikut berperan dalam proses tumbuh 

kembangannya pendidikan siswa atau anak sehingga berpengaruh pula pada  

proses pembelajarannya di sekolah. 
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Pada proses pembelajaran siswa saat saat ini, sering kali siswa merasa 

kesulitan dalam memahami perlajaran yang diberikan guru, salah satu faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut adalah faktor psikologi siswa itu sendiri karena  

adanya situasi pribadi terutama emosional yang dihadapi seorang siswa pada 

waktu tertentu salah satunya adalah kondisi keluarga broken home hal ini akan 

tercermin pada sikap dan perilakunya sehingga seringkali berdampak pada saat 

menerima pelajaran di sekolah, seperti sikap murung, lekas marah, tidak 

konsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran dan lain sebagainnya3 Hal  

inilah yang menjadi pentingnya peran seorang guru dalam mengatasi kesulitan- 

kesulitan belajar siswa. 

Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan setiap upaya pendidikan. Menurut E. Mulyasa mengungkapkan guru 

memiliki peran yaitu: 

(a) guru sebagai Pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi 

bagi para peserta didik dan lingkaran, lingkaran yang dimaksud adalah 

lingkaran tanggung jawab guru harus mengetahui serta memahami moral, 

norma, dan sosial serta berusaha berprilaku dan berbuat sesuai dengan 

nilai spiritual, emosional. (b) Guru sebagai pengajar, bebrapa hal yang 

perlu dilakukan guru dalam pembelajaran, yaitu: Membuat ilustrasi, 

menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari peserta didik dengan 

sesuatu yang telah diketahuinya. Mendefinisikan, meletakkan sesuatu 

yang dipelajari secara jelas dan sederhana. Menganalisis, membahas 

masalah yang telah dipelajari. Mendengangarkan, memahami peserta 

didik dan berusaha menyederhanakan setiap masalah. Merespon, 

menanggapi pertanyaan peserta didik. Dan bertanya masalah-masalah 

yang dialami siswa. (c) Guru sebagai pembimbing, guru harus 

merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, 

menetapkan jalan yang harus ditempuh, menilai kelancaran sesuai  

dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.4 

 

3 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, 

(Jakarta, Rineka Cipta, 2000), h. 49 
4  E. Mulyasa. Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 

145 



4 
 

 

 

 

 

 

Oleh karena itu salah satu peran guru yang tepat dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa terutama siswa yang mengalami keluarga broken home yaitu 

perlunya guru sebagai pendidik, seorang guru harus berperan aktif menjadi 

pembimbing untuk menanggapi masalah ini dan cara penanggulangan baik  

sebagai tenaga pendidik yakni melakukan pendekatan secara individual diluar jam 

belajar untuk mengetahui masalah-masalah yang  dihadapi  peserta  didik 

kemudian memberikan motivasi atau saran selayaknya orang tua kedua siswa. 

Pendidik juga sebagai orang tua disekolah sangatlah diperlukan untuk selalu 

memberikan bimbingan atas masalah yang dihadapi siswa terutama siswa yang 

memiliki masalah dalam lingkungan keluarganya di sebut broken home. 

Broken home merupakan keluarga berantakan akibat orang tua tidak peduli 

dengan situasi dan keadaan keluarga di rumah. Orang tua tidak memperhatikan 

anak- anaknya baik masalah di rumah, sekolah sampai pergaulan mereka di 

lingkungan masyarakat. Kondisi broken home juga bisa di artikan dengan kondisi 

keluarga yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan. Kondisi ini 

menimbulkan dampak yang besar terutama bagi siswa. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 15 maret 2019 

di SMAN 1 Konsel bersama Guru Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa 

siswa dari keluarga broken home sangat berbeda dengan siswa yang bukan dari 

keluarga broken home terlihat dari kebiasaan belajar mereka dan perilaku  

sosilnya, yang awalnya seorang siswa yang ceria dan menjalin hubungan yang 

baik antara guru dan temannya, secara perlahan berubah menjadi pemurung dan 

pendiam   serta  menjadi   pemalas   hingga   hilang  semangat   belajarnya, setelah 
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ditelusuri latar belakangnya terjawab, karena kedua orang tuanya telah berpisah 

(Broken Home). Tetapi ada juga beberapa siswa broken home, yang memandang 

secara dewasa mengenai kondisi yang dialaminya dengan terus memotivasi  

dirinya untuk lebih giat belajar dilihat dari perkembangan karakternya yang aktif 

dalam proses pembelajaran berlangsung.5 

Selanjutnya dari kondisi pendidikan yang terjadi saat ini, terutama di SMAN 

1 Konawe selatan yang berdasarkan wawancara diatas, peneliti  mengharapkan 

agar siswa yang mengalami keluarga broken home tidak menjadikan kondisi 

keluarganya tersebut sebagai alasan untuk berhenti berprestasi melainkan 

menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk terus mengembangkan potensi 

yang dimilikinya yang di dukung oleh peran guru yang ada di SMAN 1 Konawe 

Selatan. 

Kemudian berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan. Peneliti 

menemukan beberapa kondisi masalah siswa, seperti siswa yang mengalami 

keluarga broken home kurang termotivasi untuk belajar terlihat dengan tidak 

memperhatikan guru ketika menjelaskan pelajaran, memilih untuk menyendiri 

hingga malas masuk sekolah karena masalah kesehatan jasmaninya terganggu 

(sakit), dan juga pada prestasi akademik yang diperoleh beberapa siswa ada yang 

rendah dan ada yang sudah memenuhi standar. Setelah ditelusuri dengan 

mengambil data serta melakukan wawancara dengan guru dan siswa hal itu terjadi 

karena siswa tersebut mengalami situasi berbeda dibanding siswa lainnya yaitu 

keluarga  yang broken home. Melihat  fenomena  tersebut  peneliti  tertarik   untuk 

 

5 Hasnawati, Guru Agama SMA Negeri 1 Konawe Selatan, Wawancara, Tanggal 15 

Maret 2019 
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mengetahui seberapa besar “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Mengatasi kesulitan belajar Siswa Keluarga Broken Home Kelas X IPA 1 di 

SMAN 1 Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan”. 

B. Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tentang peran guru pendidikan 

agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa keluarga broken home di 

SMAN 1 Konawe Selatan. Kabupaten Konawe Selatan, maka yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah Peran yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa keluarga broken home di SMAN 1 Konawe 

Selatan Kabupaten Konawe Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa keluarga broken home di SMAN 1 

Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan ? 

2. Bagaimana kondisi belajar siswa keluarga broken home di SMAN 1 

Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan ? 

D. Tujuan Penelitian 

 

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui kondisi belajar siswa keluarga broken home di SMAN 1 

Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan ? 
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2. Untuk mengetahui peran yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa keluarga broken home di SMAN 1 

Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan? 

E. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi segenap warga sekolah mengenai : 

a. Peran yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa keluarga “broken home” di SMAN 1 konawe 

Selatan Kabupaten Konawe Selatan 

b. Kondisi belajar siswa keluarga “broken home” di SMAN 1 Konawe 

Selatan Kabupaten Konawe Selatan 

2. Secara praktis 

 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi penyusun mengenai peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa keluarga broken home di SMAN 1 

Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan. 

b. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan bagi penelitian  

penelitian yang relevan di masa-masa akan datang. 

c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, Dosen, dan mahasiswa/ 

mahasiswi untuk lebih mengetahui dan meningkatkan pengetahuannya 

terkait peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa broken home 

dan dapat menjadikannya sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 
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