
 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Peran Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

 

1. Peran Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

 

Peran ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua 

petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Guru harus bertanggung jawab atas 

hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar-mengajar. Guru merupakan 

faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar, dan karenanya guru 

harus menguasai prinsip-prinsip belajar disamping menguasai materi yang akan 

diajarkan, dengan kata lain guru harus mampu menciptakan suatu situasi kondisi 

belajar yang sebaik-baiknya.1 

Anak yang mengalami kesulitan belajar biasa dikenal dengan prestasi 

rendah/kurang (under achierver). Anak ini tergolong memiliki IQ tinggi tetapi 

prestasinya rendah. Secara potensial mereka yang Iqnya tinggi memiliki prestasi 

yang tinggi pula. Tetapi anak yang mengalami kesulitan belajar tidak demikian. 

Timbulnya kesulitan belajar itu berkaitan dengan aspek motivasi, minat, sikap, 

kebiasaan belajar, pola-pola pendidikan yang diterima dari keluarga. 

Berdasarkan gejala-gela yang nampak guru dapat menginterprestasikan 

bahwa ia kemungkinan mengalami kesulitan belajar. Disamping melihat gejala- 

gejala tersebut ada beberapa peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

diantaranya : 

 
 

h. 33 

1 
Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 
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a. Guru sebagai motivator 

 

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis 

yang sangat penting, siswa yang kurang berprestasi bukan berarti kemampuannya 

rendah, tetapi karena tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak 

berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. Sebagai seorang siswa rasa 

lelah, jenuh, dan alasan lain bisa muncul setiap saat, disinilah unsur peran guru 

sangat penting dalam memberikan motivasi, mendorong dan memberikan respon 

positif guna membangkitkan kembali semangat siswa yang menurun. Hal ini 

sesuai dengan pendapat E. Mulyasa yang mengatakan bahwa: 

“Sebagai motivator guru harus menciptakan suasana yang dapat 

merangsang siswa untuk tetap bersemangat dalam melakukan kegiatan 

sekolah dan dapat meningkatkan kecerdasan siswa. “2
 

Mc. Donald dalam Oemar Hamalik juga mengatakan bahwa : 

 
Motivation is a shange within the person characterriazed by affective 
arousal and anticipatory goal rection yang diartikan bahwa motivasi adalah 
suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.3 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru sebagai motivator 

dengan memberikan dorongan, rangsangan, kepada siswa untuk tetap bersemangat 

dalam melakukan kegiatan sekolah untuk mencapai keinginan yang ingin dicapai 

dan diharapkan. Kemudian dengan mengoptimalkann potensi dirinya, manusia 

mampu memiliki kedudukan mulia di sisi Allah seperti yag disebutkan dalam Al- 

 

2  E. Mulyasa. Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 
40 

3  Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 106 
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Qur’an surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu sebagai berikut: 
 

 
“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikataka kepadamu: “Berlapang- 

lapanglah dalam malis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka 

berdirilah dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 
Jika motivasi juga memerintahkan seseorang tinggi maka prestasi belajar 

yang diperolehpun juga akan tinggi, demikian sebaliknya jika motivasi 

berprestasi seseorang rendah maka prestasi yang didapat juga rendah. 

b. Guru Sebagai Pembimbing 

 

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan 

tersebut. Dalam hal ini istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga 

perjalanan mental, emosional, kreatifitas moral, dan spritual yang lebih dalam dan 

kompleks. Sebagai pembimbing guru harus merumuskan tujuan yang jelas, 

menetapkan waktu perjalanan serta menilai kelancarannya sesuai dengan 

kebutuhannya dan kemampuan peserta didik. Sebagai pembimbing guru memiliki 

berbagai hak dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan 

dilaksanakan.4 

Selanjutnya Wina sanjaya juga mengatakan bahwa : 

 

“Guru  sebagai  pembimbing,  yaitu  guru  harus  dapat  membimbing dan 
 

4  E. Mulyasa. Menjadi Guru Profesional.,,,. h. 41 
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mengarahkan kegiatan belajar mengajar siswa sesuai dengan tujuan yang 

dicita-citakan.”5
 

Dari beberapa bendapat serta penjelasan diatas penulis dapat mengambil 

suatu kesimpulan bahwa guru sebagai pembimbing merupakan cara guru 

membantu siswa untuk menjadi lebih baik lagi dengan memberikan semngat 

belajar sehingga dapat mencapai cita-citanya. 

c. Guru Sebagai Orang Tua 

 

Dalam proses pendidikan guru dan orang tua mempunyai tujuan yang  

sama untuk anaknya dalam hal ini peserta didik, yaitu mendidik, membimbing 

serta membina anak atau peserta didik agar mendapat kebahagiaan dalam hidup 

ini, seta mencapai tujuan hidup. 

Seorang guru bisa berperan menjadi orang tua kedua bagi peserta didik, 

sehingga guru itu harus membuat peserta didik merasa nyaman didekatnya supaya 

mereka nyaman didekat guru dan merasa menyenangkan belajar di sekolah, selain 

itu, seorang guru memberikan kasih sayang terhadap peserta didik yaitu seperti 

kasing sayang orang tua terhadap anaknya, meskipun guru bukan orang tua 

kandung bagi peserta didik tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu tetap ingin 

memberikan yang terbaik dengan semaksimal mungkin untuk anak atau peserta 

didiknya.6 

Penjelasan diatas sebagaimana pendapat Moh. Uzer Usman yang 

mengatakan bahwa : 

 

5 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Standar Proses Pendidikan, Jakarta:PT Kencana, 

2006, h 21 
6 Yunita Utami, Guru sebagai orang tua kedua bagi muridnya, 

https//yunita3utami.blogspot.com, di akses  02 september 2019 
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Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus bisa menjadikan 
dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati  
sehingga ia menjadi idola siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan 

hendaknya menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar.7 

 

Dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat mengambil suatu  

kesimpulan bahwa guru sebagai orang tua di sekolah memiliki tujuan yang sama 

untuk tetap ingin memberikan yang terbaik dengan semaksimal mungkin pada 

peserta didik dengan menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua mampu menarik 

simpati siswa agar semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2. Kesulitan Belajar Siswa 
 

Untuk memperoleh pengertian yang obyektif tentang kesulitan belajar 

siswa perlu dirumuskan secara jelas dari kata diatas, karena secara etimologi 

terdiri dari dua kata yaitu belajar dan kesulitan belajar. 

a. Pengertian belajar 

 

Berbagai ahli mendifinisikan belajar sesuai aliran filsafat yang dianutnya, 

antara lain sebagai berikut menurut Cronbach dalam muhibbin syah mengatakan 

bahwa : 

Belajar itu merupakan perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. 

belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami sesuatu yaitu 
dengan pancaindra. Dengan kata lain, bahwa belajar adalah suatu cara 

mengamati, membaca, meniru, mengintimasi, mencoba sesuatu, 

mendengar, dan mengikuti arah tertentu.8 

 

Dari beberapa aktivitas belajar menurut Croncbach diatas hal tersebut 

merupakan bagian dari kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya. 

 

7 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru professional, Bandung: PT Remaja Rosada Karya, 

2006, h 67 
8  Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2009), h. 99 
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sebagaimana menurut Sadirman mengatakan bahwa : 

 
Belajar merupakan rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju 
perkembangan pribadi manusi seutuhnya, yang berarti yang menyangkut 
unsur cipta, rasa, dan karsa, dalam rahana koniktif, afektif, dan 

psikomotorik9
 

 

Selanjutnya pengertian belajar dikemukakan pula oleh Abdul majid yaitu, 

 
Belajar dapat diartikan sebagai memahami sesuatu yang baru  dan 

kemudian memaknainya, dengan kata lain belajar adalah perubahan  
tingkah laku ( Change off Behavior ) para peserta didk, baik pada aspek 

pengetahuan, sikap atau keterampilan sebagai hasil respon pembelajaran 

yang dilakukan guru.10
 

 

Dari pengertian diatas dapat dijlaskan bahwa kegiatan belajar mengajar 

bukanlah hanya sekedar mengumpulkan pengetahuan. Oleh karena itu kegiatan 

belajar akan bermuara pada dua kegiatan pokok, yaitu, bagaimana orang 

melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar dan 

bagaimana orang melakukan tindakan penyampaiaan ilmu pengetahuan melalui 

kegiatan belajarnya.11
 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa belajar 

dapat di artikan sebagai rangkaian kegiatan dalam bentuk keterlibatan siswa pada 

sikap, fikiran. Guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan 

memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.Selain itu belajar yang dilaksanakan 

bertujuan untuk merubah tingkah laku individu melalui interaksi dirinya dan 

lingkungannya 

. 
 

 

9 Sadirman A,M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Wali Pers, 

2014), h. 21 
10 Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset,2004), h. 107 
11  Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran,,,. h. 110 
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b. Kesulitan Belajar 

 

Dalam aktivitas belajar yang dilakukan siswa terkadang menemui kesulitan 

belajar. Abdurrahman berpendapat bahwa “kesulitan belajar dapat berwujud 

sebagai suatu kekurangan dalam satu atau lebih bidang akademik, baik  dalam 

mata pelajaran yang spesifik seperti membaca, menulis, matematika, dan 

mengeja”.12
 

Selanjutnya Abdurrahman kembali mengemukakan bahwa secara  garis  

besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu : 

1. kesulitan belajar yang dihubungan dengan perkembangan; dan 

2. kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan 
perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar 

bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku 

sosial. Kesulitan belajar akademik menunjuk pada adanya kegagalan- 
kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas 

yang diharapkan.13 

 

Kesulitan belajar adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris (learning 

disability). Terjemahan tersebut kurang tepat karena learning artinya belajar dan 

disability artinya ketidakmampuan, sehingga terjemahan yang benar adalah 

ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan karena 

faktor intelegensi yang rendah, tetapi juga dapat  disebabkan oleh faktor-faktor  

non intelegensi.14
 

Selain itu, kesulitan belajar juga dapat dialami oleh siswa yang 

berkemampuan rata-rata atau normal disebabkan oleh faktor-faktor tertentu  yang 

 

 

12 Abdurrahman, Mulyono, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (jakarta Rineka 

Cipta. 2010), h. 9. 
13  Abdurrahman, Mulyono, Pendidikan Bagi Anak,,,h. 11. 
14  Ahmadi, Abu dan Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), h. 

77 
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menghambat tercapainya kinerja akademik sesuai dengan harapan. 15
 

 

Menurut Irham dan Wiyani mengatakan : 

 
Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang 

menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran 
dengan baik seperti siswa lain pada umumnya yang disebabkan faktor- 

faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai 

tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan16
 

 

Menurut Nini subini anak yang mengalami kesulitan belajar, akan sukar 

dalam menyerap materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga ia 

akan malas dalam belajar. Selain itu, anak tidak dapat menguasai materi, bahkan 

menghindari pelajaran, mengabaikan tugas-tugas yang diberikan guru, sehingga 

terjadi penurunan nilai belajar dan prestasi belajar menjadi rendah.17
 

Senada dengan beberapa pendapat di atas Menurut Linda Siegel dalam 

santrock menyimpulkan kesulitan belajar adalah ke tidak mampuan dimana anak- 

anak : 

1) Mempunyai IQ diatas tingkat keterbelakang, 

2) Mengalami kesulitan yang signifikan dalam bidang akademis 

3) Tidak memiliki masalah atau gangguan lain yang terdiagnosis, seperti 
keterbatasan sensoris atau gangguan emosional yang serius yang 

menimbulkan suatu masalah18. 

 

Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan 

bahwa Kesulitan belajar adalah proses dimana siswa mengalami keterlambatan 

atau hambatan dalam memahami suatu materi yang diajarkan oleh guru bidang 

studi.  Kesulitan  belajar  terjadi  pada  siswa  karena  siswa  tersebut  mempunyai 

 

15  Muhibbin, Syah,  Psikologi Belajar, (Jakarta Raja Grafindo Persada 2009), h. 184 
16 

Muhammad Irham, dan Novan ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran, (Aruzz Jogjakarta, 2013), h. 124 
17  Nini subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada  Anak, (Jogjakarta : Javalitera,   2011), 

h.15 
18  Santrock, John W, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Salemba Humanika, 2009), h. 246 
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ketidak harmonisan didalam mengikuti suatu kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan disekolah. Hal tersebut terjadi karena ada dua faktor yang diantaranya 

adalah faktor internal dan faktor eksternal. 

Pernyataan  tersebut  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  surat  Al-Insyirah  ayat 5-8 
 

yaitu sebagai berikut :  
 ﴾٦﴿ ارسيرسعلا عم نإ ﴾٥﴿ ارسيرسعلا عم نإف

 ﴾٨﴿ بغرافكبر ىلإو ﴾٧﴿ بصنافتغرفاذإف
 

“(5)Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,(6) 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, (7) Maka apabila 

kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh- 

sungguh (urusan) yang lain, (8) dan hanya kepada Tuhanmulah  

hendaknya kamu berharap.” 

 
3. Jenis Kesulitan Belajar Siswa 

 

Secara formal proses belajar mengajar terjadi disekolah, hingga setiap guru 

dapat mengamati secara langsung atau mengalami bagaimana tindakan dan 

perhatian siswa terhadap pelajaran. Dari sekian siswa yang di hadapi guru dalam 

proses belajar mengajar akan dijumpai fenomena-fenomena sebagai manifestasi 

dari tingkah laku siswa yang menunjukkan bahwa siswa bersangkutan  

menghadapi masalah belajar atau mengalami kesulitan dalam belajar. 

Secara umum menurut Rimm dan Sylvia mengatakan beberapa ciri-ciri 

kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa yaitu : 

1. Learning Disorder (Kekacauan Belajar) 

 

Learning Disorder (kekacauan belajar) merupakan keadaan dimana proses 

belajar terganggu karena adanya respons atau permasalahan yang bertentangan 

yang  dilalui  seseorang,  dan  mengakibatkan  proses  belajar  seseorang  tersebut 
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terganggu dan terhambat sehingga hasil belajar yang dicapainnya lebih rendah  

dari pada potensi yang dimilikinya. Contohnya : siswa yang sudah terbiasa dengan 

olahraga keras seperti volly atau basket, mungkin akan mengalami kesulitan  

dalam belajar menari yang menuntut gerakan lemah lembut. 

2. Learning Disfunction (gejala belajar) 

 

Learning Disfunction (gejala belajar) merupakan proses belajar yang 

dilakukan siswanya tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebernarnya siswa 

tersebut tidak menunjukkan adanya masalah-masalah yang dimilikinya seperti 

subnormalitas mental, maupun gangguan psikologinya. Contohnya : siswa yang 

memiliki postur tubuh yang tinggi atletis dan sangat cocok untuk menjadi atlet 

bola volly namun karena tidak pernah dilatih bermain bola volly, maka tidak  

dapat menguasai permainan bolla volly dengan baik. 

3. Under Achiever (Dibawah Prestasi) 

 

Under Achiever (Dibawah Prestasi) adalah mengacu pada siswa yang 

sesungguhnya memiliki potensi intelektual yang tergolong diatas normal, akan 

tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contohnya seperti siswa yang telah 

dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasaan sanagatunggul (IQ= 

130-140), namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau rendah. 19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Rimm, Sylvia, Mendidik dan Menerapkan Disiplin Pada Anak Prasekolah, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 209 
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Selanjutnya Abu Ahmadi mempertegas dalam pendapatnya jenis-jenis 

kesulitan belajar siswa adalah : 

1. Kesulitan dalam belajar yang ditandai oleh prestasi belajar yang 

rendah. 

2. Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh sisiwa dalam situasi belajar 

mengajar dan dalam hubungan sosial. 

3. Kesulitan yang berhubungan dengan kesehatan jasmani siswa. 

4. Kesulitan yang berhubungan dengan kelanjutan sekolah. 

5. Kesulitan yang berhubungan dengan masalah sosial emosional 
disekolah berakar pada sikap siswa yang bersangkutan terhadap dirinya 
sendiri, terhadap lingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan 

masyarakat.20
 

 

Dari jenis-jenis kesulitan belajar diatas dapat dilihat beberapa gejala-gejala 

yang sering nampak pada siswa yang memiliki problem, yaitu sebagai berikut : 

a. Hasil belajar yang rendah, dibawah rata-rata kelas 

b. Hasil yang dicapai tak seimbang dengan uasaha yang dilakukan 

c. Menunjukkan sikap yang kurang ajar. Suka menantang, dusta dll. 

d. Menunjukkan tingkah laku yang berlainan, seperti bolos, suka 

mengganggu, mengisolir diri, dan tidak mau mencatat. 

e. Menunjukkan gejalan emosional yang kurang wajar, mudah 

tersinggung, melamun, pemurung, pemarah, dll.21
 

 

Gejala-gejala kesulitan belajar yang umumnya dihadapi siswa tersebut 

sebagaimana telah dijelaskan diatas maka menunjukkan atau memunculkan 

tanggapan yang berada antara guru satu dengan guru yang lain. Perbedaan 

tanggapan timbul karena perbedaan cara pandang atas masalah yang diahadapi 

siswa. Sebagaimana Thomas Gorden Mengemukakan Bahwa : 

Banyak guru yang tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan bila 

murid datang kepadanya dengan menyampaikan keluhan-keluhan 

masalah. Reaksi guru biasanya bermacam-macam. Ada yang enggan 

bertindak sebagai penolong atau pembimbing, ada yang memberikan 

nasehat dengan alasan bahwa menangani masalah murid banyak 

kaitannya    dengan    pencapaiannya    di    sekolah,    ada    pula yang 
 

20   Abu Ahmadi, Bimbingan Dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 

137 
21  Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, ( Jakarta: Rineka Cipta,  2004), h. 202 
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menyarankan agar masalah anak-anak ditinggalkan saja dirumah, 

sebab tidak ada kaitannya dengan aktifitas sekolah22
 

 

Dengan berbagai perbedaan pandangan, maka seharusnya para guru 

menyatukan persepsi meraka untuk mencari solusi atas permasalahan yang  

dialami siswanya sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Serta guru juga harus 

bersikap bijak terhadap siswanya yang mengemukakan masalah belajarnnya,  

sebab lingkungan keluarga atau masyarakat punya pengaruh timbal balik dengan 

sekolah. Bagaimanapun juga murid-murid pasti akan membawahnya di sekolah. 

Bahkan proses belajar disekolah menjadi tidak mungkin terjadi, bila mana murid- 

murid mengalami tekanan batin karena ancaman, apabila kebutuhan fisiologisnya 

tidak terpenuhi, atau bila mana mereka merasa terkucilkan tidak berharga, tidak 

disenangi, maka kemampuannya untuk belajar menjadi terintangi, dan dampaknya 

pada saat itu usaha guru untuk mengajar akan sia-sia. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 

 

Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari 

menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun, kesulitan belajar 

juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku (misbehavior) siswa, 

seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, 

sering tidak masuk sekolah, dan sering keluar dari sekolah. 

 
 

Para ahli telah mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar seseorang. Faktor-faktor yang mereka kemukakan cukup beragam namun 

pada dasarnya dapat dikategorikan dalam dua faktor yaitu faktor yang datang dari 

22   Thomas Gorden, Teacher Effectivitass Training, (Jakarta: Rajawali, 2007), h. 54 
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diri siswa sendiri (internal) dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor 

lingkungan (external). Adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Internal 

 

Faktor yang datang dari dalam diri siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor kemampuan siswa sangat besar pengaruhnnya terhadaap hasil 

belajar yang dicapai. Selain kemampuan, faktor lain yang mempengaruhi 

kontribusi terhadap hasil belajar seseorang adalah motivasi belajar, minat, dan 

perhatian, sikap dan kebasaan belajar, ketekunan faktor fisik dan psikis. 

2. Faktor External 

 

Faktor yang datang dari luar siswa yang di sebut lingkungan. Salah satu 

lingkunga belajar yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar disekolah 

adalah kualitas pengajaran yang dikelolah guru. 

Dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan siswa tidaklah selalu benar 

seperti apa yang diharapkan, kadang-kadang mereka mengalami  berbagai 

kesulitan dalam proses belajar mengajar. 

Menyangkut kesulitan belajar menurut Dewa Ketut Sukardi membagi 

kepada dua faktor yaitu : 

a. Faktor Indogen yaitu faktor yang datangnnya dari diri anak itu sendiri. Hal 

ini dapat bersifat : 

a) Biologis yaitu hambatan yang bersifat kejasmaniah. 

b) Psikologi yaitu hambatan yang bersifatk kejiwaan (Psikis) 

b. Faktor Exogen yaitu faktor yang datangnnya dari luar diri anak itu sendiri. 
Faktor ini meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, 

faktor lingkungan masyarakat. 23
 

 

 

 
 

23 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah, 

(Jakarta, Rineka Cipta, 2000), h. 49 
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Pada prinsipnya kesulitan dalam belajar biasanya disebabkan oleh 

kemampuan belajar yang rendah, kurangnnya bakat dan minat untuk suatu 

kegiatan belajar, kurangnnya motivasi atau dorongan untuk belajar serta adannya 

situasi pribadi terutama emosional yang dihadapi seorang anak pada waktu  

tertentu dan tercermin pada sikap dan prilakunya sehingga seringkali berampak 

pada saat penerima pelajaran di sekolah, seperti sikap murung, lekas marah, tidak 

konsentrasi dan dapat pula melakukan pengrusakan terhadap benda yang ada 

disekitarnnya. 

Selanjutnnya keadaan kesehatan jasmani (internal) juga dapat  

mempengaruhi kesulitan belajar siwa yang cacat badan seperti setengah tuli, buta 

sebelah, tangannya sebelah atau pincang, kondisi sehatnya tengganggu atau sakit, 

sulit melakukan suatau aktivitas belajar dibandingkan dengan siswa yang keadaan 

jasmaninnya sehat dan normal. 

Menyangkut hal tersebut, Dewa Ketut Sukardi kembali mengemukakan 

pendapatnnya bahwa : 

“Cacat badan seperti kabur penglihatan, berkuranggnya pandangan, tidak 

fasih berbicara (gagap), hilang lengan kaki dan badan lainnya dapat 

menyebabkan hambatan dalam proses belajar”. 24
 

Disamping itu Faktor lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah 

(external), tak kurang mendukung dapat memicu timbulnya kesulitan belajar 

siswa. Hallen Keller mengemukakan bahwa : 

Faktor lingkungan keluarga yang kurang mendukung situasi belajar siswa 

seperti  rumah  tanggs  yang  kacau  (broken  home),  kurangnya perhatian 

 
24  Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Program Bimbingan,,,. h. 51 
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orang tua karena sibuk dengan pekerjaannya, kurangnnya kemampuan 

dapat menyebabbkan timbulnya kesulitan belajar bagi siswa. Adapun 
faktor lingkungan sekolah yang kurang memadai bagi situasi belajar siswa 

seperti cara mengajar guru (metode), sikap guru, kurikulum atau materi 
yang akan dipelajari, perlengkapan belajar yang tidak memadai, teknik 

evalusi yang kurang tepat, ruang belajar tidak nayaman, situasi sekolah 

yang tidak mendukung juga menjadi indikasi munculnnya kesulitan belajar 

bagi siswa.25
 

Selanjutnya menurut Kartono terdapat beberapa faktor kesulitan belajar 

yang berasal dari keluarga yaitu : 

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tutuntnan 

pendidikan orang tua, terutaa bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya 

masing-masing sibuk mengurusipermasalahan serta konfil batin sendiri. 

2. Kebutuhan fisik maupun praktis anak-anak remaja menjadi tidak 

terpenuhi. Keinginan dan harapan anak-anak tidak dapat tesalur dengan 

memuaskan atau tidak mendapatkan konpensasinya. 

3. Anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat 

diperlukan untuk hidup normal. Mereka tdak dibiasakan dengan disiplin 

dan kontrol diri yang baik.26
 

 

Dari beberapa bendapat serta penjelasan diatas penulis dapat mengambil 

suatu kesimpulan bahwa faktor kesulitan belajar proses dimana siswa mengalami 

keterlambatan dalam memahami suatu materi yang diajarkan oleh guru bidang 

studi, dimana siswa tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari 

diri siswa sendiri (internal) seperti siswa yang memiliki gangguan kesehatan, 

emosional yang tinggi dll, dan dari luar siswa (external), seperti sekolah yang 

kurang memadai, serta keluarga yang tidak harmonis (broken home). 

 

 

 

 

 

 

 
 

25  Halen Keller, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta : Ciputata Pers, 2002), h. 131-132 
26 Abdurrahman,M, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2003), h. 59 
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B. Keluarga Broken Home 
 

1. Pengertian Broken Home 

 
Kata broken home sering dilatar belakangi pada anak yang menjadi  

korban perceraian orang tuanya. Sebenarnya anak yang broken home bukan 

hanya anak yang berasal dari orang tua yang bercerai, tetapi juga anak yang 

berasal dari keluarga yang tidak utuh atau tidak harmonis. Terdapat banyak  

faktor yang melatar belakangi anak yang broken home, antara lain percekcokan 

atau pertengkaran orang tua, perceraian, kesibukan orang tua. 27
 

Istilah broken home biasanya digunakan untuk menggambarkan keluarga 

yang berantakan akibat orang tua tidak lagi peduli dengan situasi dan keadaan 

keluarga di rumah. Orang tua  tidak  lagi  perhatian  terhadap  anak- anaknya,  

baik masalah di rumah, sekolah, sampai pada perkembangan pergaulan anak- 

anaknya di masyarakat.28
 

Sedangkan definisi broken home adalah kurangnnya perhatian dari 

keluarga kurangnnya kasih sayang dari orang tua atau keluarga yang orang 

tuannya memiliki kesibukan sendiri-sendiri yang tidak peduli terhadap  

anaknya.29
 

Dikatakan pula Bustaman bahwa : 

 

Keluarga adalah kelompok-kelompok orang yang dipersatukan oleh 

ikatan-ikatan perkawinan darah atau adopsi yang membentuksatu sama 
lain dan berkaitan dengan melalui peran-peran tersendiri sebagai anggota 

keluarga dan pertahanan kebudayaan masyrakat yang berlaku dan 

menciptakan kebudayaan sendiri30
 

 

 

 
 

27  Sarlito Wirawan, Psikologi Remaja, (jakarta : PT, Raja, Grafindo Persada, 2012), h. 31 
28  Sofyan S, Willis, Remaja dan Masalahnnya, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 163 
29 Pusat Informasi Kompas, Broken Home, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 

2003), h. 77 
30  Bustam, Tuntunan Keluarga Harmonis, (Jakarta : Qisthi Press, 2008), h. 53 
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Selanjutnnya Sarlito Wirawan mengatakan : 

 
broken home adalah perpecaahan permasalahan keluarga, kurangnya 

perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua 
sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustasi, brutal dan susah 

diatur. broken home sangat berpengaruh besar pada mental seorang  

pelajar hal inilah yang mengakibatkan seorang pelajar tidak mempunyai 

minat untuk berprestasi.31
 

 
Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapat mengambil suatu 

kesimpulan bahwa broken home adalah korban dari ketidakharmonisan yang 

terjadi dalam sebuah keluarga yang berakibat anak kurang mendapatkan kasih 

sayang, serta perhatian dari orang tua, baik masalah dalam rumah, sekolah, 

bahkan sampai pada perkembangan pergaulan anak dimasyarakat. Dalam hal ini 

dapat berpengaruh pada mental seorang anak dan juga dapat menyebabkan 

seorang anak tidak mempunyai semangat lagi dalam hidupnya. 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Keluarga Broken Home 

 

Banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam suatu keluarga tentunya 

diakibatkan oleh beberapa faktor yang cukup membawa dampak tidak baik dalam 

keluarga itu sendiri. 

Menurut    Sofyan       penyebab    timbulnya    keluarga    “broken  home” 

 

dikarenakan beberapa faktor, yaitu: 

 

a. Masalah Kesibukan 

 

kesibukan yang dimaksud adalah terfokusnya suami istri dalam pencarian 

materi yaitu harta dan uang. Setiap pasangan mulai mempunyai kesibukan 

masing-masing, berupa pekerjaan yang seakan-akan tidak ada habisnya. 32
 

 

31  Bustam, Tuntunan Keluarga Harmonis,,,. h. 55 
32Sofyan S, Willis. Klienng Keluarga Family Counseling, ( Bandung: Alfabeta, 2010), h. 

16-17 
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b. Orang Tua Yang Bercerai 

 

Perceraian menunjukkan suatu kenyataan dari kehidupan suami istri yang 

tidak lagi dijiwai oleh rasa kasih sayang dasar-dasar perkawinan yang telah 

terbina bersama telah goyah dan tidak mampu menopang keutuhan kehidupan 

keluarga yang harmonis. 

c. Sikap Egosentrisme 

 

Sikap egosentrisme masing-masing suami istri merupakan penyebab pula 

terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengakaran yang terus 

menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan diri 

sendiri. Ynag lebih berbahaya lagi adalah sifat egoisentrisme, yaitu sifat yang 

menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan seseorang dengan segala 

cara. Bagi tipe orang seperti ini, orang lain dianggap tidak penting. Dia hanya 

ingin mementingkan diri sendiri, dan hanya memikirkan bagaimana orang lain 

mau mengikuti apa yang dikehendakinya. 

d. Kebudayaan Bisu dalam Keluarga 

 

Kebudayaan bisu ditandai oleh tidak adanya hubungan dan dialog antar 

anggota keluarga. Masalah yang muncul dalam kebudayaan bisu tersebut justru 

terjadi dalam komunitas yang saling mengenal dan diiikat oleh tali batin. 

Masalah tersebut tidak akan bertambah berat jika kebudayaan bisu terjadi 

diantara orang yang saling mengenal dalam situasi perjumpaan yang sifatnya 

sementara saja. Sifat kebudayaan bisu ini akan mampu mematikan kehidupan itu 

sendiri dan pada sisi yang sama dialog mempunyai peranan yang sangat penting. 
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e. Perang Dingin dalam Keluarga 

 

Dapat dikatakan perang dingin adalah lebih berat daripada kebudayaan 

bisu, sebab dalam perang dingin selain kurang terciptanya dialog juga disisipi 

oleh rasa perselisihan dan kebencian masing-masing pihak. Awal perang dingin 

dapat disebabkan karena suami mau memenangkan pendapat dan pendiriannya 

sendiri, sedangkan istri hanya mempertahankan keinginan dan kehendaknya 

sendiri. 

f. Jauh dari Tuhan 

 

Segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh 

dari Tuhan. Sebab Tuhan mengajarkan agar manusia berbuat baik. Jika keluarga 

jauh dari Tuhan dan mengutamakan materi dunia semata maka kehancuran  

dalam keluarga itu akan terjadi. Karena dari keluarga tersebut akan lahir anak- 

anak yang tidak taat kepada Tuhan dan kedua orang tuanya. 

g. Kehilangan kehangatan di dalam keluarga antara orang tua dan anak 

Kurang atau  putus  komunikasi  diantara anggota  keluarga menyebabkan 

hilangnya kehangatan di dalam keluarga antara orang tua dan anak. Faktor 

kesibukan biasanya sering dianggap penyebab utama dari kurangnya  

komunikasi. Dimana ayah dan ibu bekerja dari pagi hingga sore hari, mereka 

tidak punya waktu untuk makan siang bersama, sholat berjamaah di rumah 

dimana ayah menjadi imam, sedang anggota keluarga menjadi jamaah. 

h. Masalah Ekonomi 

 

Rumah tangga akan berjalan stabil dan harmonis bila didukung oleh 

kecukupan dan kebutuhan hidup, segala keperluan dan kebutuhan rumah tangga 
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dapat stabil bila telah terpenuhi keperluan hidup (ekonomi). Membina dan 

mengayuh bahtera rumah tangga tidak sebatas memodalkan cinta dan kasih 

sayang namun faktor ekonomi mempunyai pengaruh. Sehingga terjadi masalah 

rumah tangga, faktor dominan masalah ekonomi, di mana pihak suami tidak 

mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, padahal pemenuhan biaya hidup 

merupakan hal yang prinsip. Dalam hal ini ada dua penyebab masalah ekonomi, 

yaitu: 

1. Kemiskinan 

 

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap kondisi keluarga “broken home”. Hal ini timbul karena kondisi 

emosional keluarga yang tidak dewasa dalam menghadapi masalah, di karenakan 

bagian dari keluarga tersebut menuntut hal-hal di luar kebutuhan rumah tangga 

mereka sedangkan suami tidak dapat memenuhi tuntutan istri dan anak-ankanya 

sehingga pertengkaran suami istri terjadi dan timbullah konflik yang 

mengganggu keharmonisan di dalam keluarga tersebut. 

2. Gaya Hidup 

 

Berbeda dengan keluarga miskin, maka keluarga kaya lebih 

mengedepankan gaya hidup internasional, serba mewah dan mengikuti mode 

dunia. Namun, gaya hidup tersebut tidak selalu disukai oleh kedua belah pihak. 

Terkadang tidak semua suami menyukai gaya hidup glamor ataupun sebaliknya. 

Di sinilah awal pertentangan suami istri dan pada akhirnya pertengkaran tersebut 

dapat menimbulkan krisis dalam keluarga.33
 

 
33  Sofyan S, Willis Klienng Keluarga Family Counseling.,,,.h. 19-20 



28 
 

 

 

 

 

 

 

3. Pengaruh Keluarga Broken Home Terhadap Anak 
 

a. Perkembangan Emosi Anak 

 

Menurut Sarwono dalam Hadi Mahmud “Emosi merupakan suatu  

keadaan prasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan 

motoris”.34 Selanjutnya menurut Elida Prayitno “Perceraian adalah hal yang  

harus dihindarkan, agar emosi anak tidak menjadi terganggu. Perceraian adalah 

suatu penderitaan atau pengalaman traumatis bagi anak”.35
 

Adapun dampak pandangan keluarga broken home terhadap 

perkembangan emosi anak atau remaja menurut Al-Gazali : 

“Perceraian oarang tua membuat terpramen anak terpegaruh, pengaruh 
yang tampak secara elas dalam perkembangan emosi itu membuat anak menjadi 

pemurung, pemalas (menjadi Agresif) yang ingin mencari perhatian orang tua/ 
orang lain, mencari jati diri dalam suasana rumah tangga yang tumpanh dan 

kurang serasi”.36
 

 

Sedangkan menurut Alex Sobur Bahwa : 

 

“ Ketidak berartian pada diri anak atau remaja akan mudah timbul jika 

peristia perceraian dialami oleh kedua orang tuannya, sehingga dalam  

mengalami kehidupan anak merasa bahwa dirinya adalah pihak yang tidak 

diharapkan dalam kehidupan ini”.37
 

 

Jadi dapat disimpukan bahwa keluarga sangat berpengaruh pada 

perkembangan emosi anak karena keluarga yang tidak harmonis menyebabkan 

dalam diri remaja merasa tidak nyaman dan kurang bahagia. 

b. Perkembanga Sosial Anak 

 

Dampak  keluarga  broken  home  terhadap perkembangan sosial anak. 

 
34 Hadi Machmud, Psikologi Perkembangan, Psikologi Perkembangan, (Kendari: CV. 

Shadra, 2010), h. 221 
35  Elida Prayitno, Psikologi Perkembangan Remaja, (Padang: Angkasa Raya, 2006), h. 66 
36  Elida Prayitno, , Psikologi Perkembangan Remaja.,,,.h. 83 
37 Pusat Informasi Kompas, Memahami Emosi Anak, (Jakarta: PT. Kompas Media 

Nusantara, 2003), h. 177 
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Menurut Sunggih D Gunarsa adalah “Perceraian orang tuan menyebabkan 

tumbuh program Inferiority terhadap kemampuan dan kedudukannya, dia merasa 

rendah diri menjadi takut untuk meluaskan pergaulannya dengan teman- 

teman”.38
 

Jadi berdasarkan pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

keluarga “broken home” sangat bepengaruh terhadap perkembangan sosial anak, 

karena dari keluargalah anak menampilkan bagaimana cara bergaul dengan 

teman, dan masyarakat. 

c. Perkembangan kepribadian anak 

 

Keluarga broken home memberikan dampak buruk terhadap 

perkembangan kepribadian anak. 

Menurut Samsyu Yusuf adalah anak atau remaja yang orang tuannya 

bercerai cenderung menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Berprilaku nakal 

 

b) Mengalami depresi 
 

c) Melakukan hubungan seksual secara aktif.39
 

 

d. Kencendrungan Pada Obat-Obat Terlarang 

 

Dalam mengatasi kenakalan remaja yang paling dominan adalah dari 

keluarga yang merupakan lingkungan yang paling pertama ditemui seorang  

anak. Didalam menghadapi kenakalan anak pihak orang tua hendaknya dapat 

mengambil dua sikap bicara yaitu: 

 

 

38  Singgih D Gunarsa, Psikologi Remaja, (Jakarta : Gunung Mulia, 2007), h. 16 
39 Samsyu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 99 
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a)  Sikap atau Cara yang Bersifat Preventif 

 

Yaitu perbuatan atau tindakan orang tua terhadap anak yang bertujuan 

untuk menjauhkan sianak dari pada perbuatan buruk atau dari lingkungan 

pergaulan yang buruk. Dalam hal sikap yang bersifat preventif, pihak orang tua 

dapat memberikan tindakan sebagai berikut : 

a. Menanamkan rasa disiplin dari ayah terhadap anak 

 

b. Memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak dari ibu 

 

c. Pencurahan kasih sayang dari kedua orang tua terhadap anak 

Disamping ke tiga hal diatas maka hendaknya diadakan pula : 

a) Pendidikan agama untuk meletakkan dasar moral yang baik dan berguna 

 

b) Rekreasi yang sehat sesuai kebutuhan jiwa anak 

 

c) Pengawasan atas lingkungan pergaulan anak sebaik-baiknya. 

 

b) Sikap atau cara bersifat represif 

 

Yaitu pihak orang tua hendaknya ikut serta secara aktif dalam kegiatan 

sosial yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kenakalan anak seperti 

menjadi anggota badan kesejahtraan keluarga dan anak, ikut serta dalam diskusi 

yang khusus mengenai masalah kesejahtraan anak-anak. 

C. Kajian Relavan 

 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Keluarga Broken Home Terhadap 

Prestasi Belajar PAI Siswa di MTs. Bahrul Mubarak Kec. Soropia Kab.  

Konawe” yang disusun oleh Abd. Rahman, NIM 08010103042, mahasiswa 

Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri Kendari yang 

disusun  pada  tahun  2012,  dalam  penelitian  ini  dijelaskan  bahwa  upaya guru 
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dalam mengatasi siswa yang “broken home” disini tidak bisa diingkari lagi 

bahwa dalam upayanya peranan seorang guru merupakan peranan yang  

terpenting dalam dunia  pendidikan.  Sebagai  guru  dalam  peranannya  harus 

bisa  menciptakan proses pendekatan terhadap siswa yang bersangkutan. 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, kemudian ada 1 faktor  

ikut mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, yaitu soal hubungan antara guru 

dan siswa. Hubungan guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar 

merupakan   faktor   yang    sangat    menentukan.    Peranan    guru    yang 

mampu membimbing dan mendidik siswa untuk menjadi  pribadi  yang  baik  

juga  dalam  proses menciptakan  generasi  muda  yang cerdas dan berprestasi.40
 

Skripsi yang berjudul “Peran Guru Dalam Mengatasi Siswa Broken  

Home di SMA Negeri 1 Cianjur Kabupaten Kuningan”, oleh Wiwin, NIM 

1410140119, Fakultas Tarbiyah Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang disusun pada tahun 

2014. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi upaya guru dalam mengatasi siswa “broken home” di SMAN 1 

Cigugur Kab. Kuningan dalam peranannya seorang guru harus  memiliki  

beberapa faktor agar mampu mengatasi siswa “broken home”, dimana 

keprofesionalan seorang guru dalam proses peninggkatan mutu guna salah satu 

upaya dalam mengatasi siswa yang “ broken home”. Keprofesionalan seorang 

guru sangat mendominasi dari keberhasilannya dalam pengendalian diri peserta 

didik.  Perhatian   yang   diberikan   seorang guru   terhadap   muridnya  terutama 

 

40 Abd. Rahman, Skripsi, “Pengaruh Keluarga Broken Home Terhadap Prestasi Belajar 

PAI Siswa di MTs. Bahrul Mubarak Kec. Soropia Kab. Konawe”. Tahun 2017 
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murid yang memiliki latar belakang yang buruk berasal dari keluarga yang  

broken home sangat membantu dalam meluruskan tujuan dari pendidikan bangsa 

ini yakni menjadikan generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. 41
 

Tabel. 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 
 

No Nama 

peneliti 

Judul penelitian Perbedaan Persamaan 

1.1 Abd. 

Rahman, 

2017 

Pengaruh Keluarga 

Broken Home 

Terhadap Prestasi 

Belajar PAI Siswa 

di MTs. Bahrul 

Mubarak         Kec. 

Soropia Kab. 

Konawe, 

1. Penelitian ini berfokus 

kepada peran guru 

pendidikan agama Islam 

dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa 

keluarga broken home 

2. Jenis penelitian 

kuantitatif 

1. Penelitian  ini 

berfokus pada 

siswa yang 

mengalami 

keluraga 

broken home. 

2.1 Wiwin, 

2014 

Peran Guru Dalam 

Mengatasi Siswa 

Broken Home di 

SMA Negeri 1 

Cianjur Kabupaten 

Kuningan 

1. Penelitian ini berfokus 

pada, mengatasi 

kesulitan belajar siswa 

1. Penelitian ini 

juga berfokus 

pada       peran 

guru dalam 

mengatasi 

siswa  yang 

berstatus 

keluarga 

broken home. 

2. Jenis 

penelitian 

kualitatif 
 
 

Berdasarkan kajian relevan di atas, penulis simpulkan bahwasanya, 

penelitian yang di lakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

dimana penulis berfokus pada peran guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa keluarga broken home. 

 

 

 

 

 
 

41 Wiwin, Skripsi, “Peran Guru Dalam Mengatasi Siswa Broken Home di SMA Negeri 1 

Cianjur Kabupaten Kuningan”. Tahun, 2014 
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