
BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1   Hakekat Peran Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik  

2.1.1 Peran Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Guru adalah unsur terpenting dalam pendidikan disekolah, masa depan 

anak didik banyak tergantung kepada guru. Guru yang pandai, bijaksana dan 

mempunyai keikhlasan dan sikap positif dapat melahirkan peserta didik yang 

berpengetahuan luas. Terhadap pekerjaan akan dapat membimbing anak didik ke 

arah sikap yang positif terhadap pelajaran yang diberikan kepadanya dan dapat 

menumbuhkan sikap positif yang diperlukan dalam hidupnya di kemudian hari. 

Sebaliknya guru yang tidak bijaksana dan menunaikan pekerjaanya tidak ikhlas 

atau didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan bukan kepentingan pendidikan 

misalnya hanya sekedar mencari rezeki, atau hanya ingin dihormati sebagai guru 

dan sebagainya. Maka akan mengakibatkan arti atau manfaat pendidikan yang di 

berikannya kepada peserta didik menjadi kecil atau mungkin tidak ada, bahkan 

mungkin menjadi negatif. 

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.  
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Soekanto (2009) Menurutnya, peran adalah suatu pekerjaan yang 

dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. 

Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam 

keteruran tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.  

Riyadi (2002) Peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk 

karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini di dasari 

pada invidu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan. Oleh 

karena itulah tindakan ini selalu diselatarkan dengan peran. 

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-gelala 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 :   

a.  Motivator 

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis 

yang sangat penting, peserta didik yang kurang berprestasi bukan berarti 

kemampuannya rendah, tetapi karena tidak adanya motivasi untuk belajar 

sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. Sebagai 

seorang peserta didik rasa lelah, jenuh, dan alasan lain bisa muncul setiap saat, 
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disinilah unsur peran guru sangat penting dalam memberikan motivasi, 

mendorong dan memberikan respon positif  guna  membangkitkan  kembali  

semangat peserta didik 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 peserta didik”. 

Menurut (Mc. Donald dalam Oemar Hamalik: 2010:40) mengemukakan 

pendapatnya 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. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru sebagai motivator 

dengan memberikan dorongan, rangsangan, kepada peserta didik 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-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu sebagai berikut: 

 

 

Artinya:  “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.” 
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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.     

a. Pembimbing 

Peranan guru sebagai pembimbing harus lebih dipentingkan, karena 

kehadiran guru di sekolah untuk membimbing anak didik menjadi manusia yang 

dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami 

kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Kekurangmampuan anak 

didik menyebabkan lebih banyak tergantung pada bantuan guru. Tetapi semakin 

dewasa, ketergantungan anak didik semakin berkurang. Jadi, bagaimanapun juga 

bimbingan guru sangat diperlukan pada saat anak didik belum mampu berdiri 

sendiri (mandiri). 

a. Inspirator  

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) yang 

baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama 

anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang 

baik. Petunjuk itu tidak mesti harus bertolak dari sejumlah teori-teori belajar, dari 

pengalamanpun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik, yang 

penting bukan teorinya, tapi bagaimana melepaskan masalah yang dihadapi oleh 

anak didik. 

a. Informator  

Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, selain sejumlah bahan pelajaran 

untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi 
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yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Untuk menjadi informator yang baik 

dan efektif, penguasaan bahasalah sebagai kuncinya, ditopang dengan penguasaan 

bahan yang akan diberikan kepada anak didik. Informator yang baik adalah guru 

yang mengerti kebutuhan anak didiknya. 

a. Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 

memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan belajar yang 

tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang 

berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia menyebabkan anak didik malas 

belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, 

sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak didik. 

a. Evaluator 

Pendapat Djamarah (2013) Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi 

seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang 

menyentuh aspek intrinsik dan ekstrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik lebih 

menyentuh pada aspek kepribadian anak didik, yakni aspek nilai (values). 

Berdasarkan hal ini, guru harus bisa memberikan penilaian dalam dimensi yang 

luas. Penilaian terhadap kepribadian anak didik tentu lebih diutamakan daripada 

penilaian terhadap jawaban anak didik ketika diberikan tes. Anak didik yang 

berprestasi baik, belum tentu memiliki kepribadian yang baik. Jadi, penilaian itu 

pada hakikatnya diarahkan pada perubahan kepribadian anak didik agar menjadi 

manusia susila yang cakap. Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk 

(hasil pengajaran), tetapi juga menilai proses (jalannya pelajaran).  

 



16 
 

Dari kedua kegiatan ini akan mendapatkan umpan balik (feedback) tentang 

pelaksanaan proses belajar mengajar yang telah dilakukan (h.47-49). 

2.1.2    Kesulitan Belajar Peserta Didik  

Untuk  memperoleh  pengertian  yang  obyektif  tentang  kesulitan  belajar 

peserta didik perlu  dirumuskan secara jelas  dari  kata  diatas,  karena secara 

etimologi terdiri dari dua kata yaitu belajar dan kesulitan belajar. 

2.1.2.1   Deskripsi Belajar  

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan 

suatu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan seseorang 

sebagai subjek yang menerima pelajaran (sasaran peserta didik) dan siapa saja 

bisa melaksanakannya, sedangkan belajar menunjuk pada apa yang harus 

dilakukan oleh guru sebagai pengajar atau hanya orang-orang tertentu yang dapat 

melakukannya. 

 Sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhibbinsyah (2010) Belajar adalah 

kegiatan yang memperoleh dan merupakan unsur sangat fundamental 

dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti 

bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian itu amat bergantung pada proses 

belajar yang dialami peserta didik, baik ketika ia berada di sekolah 

maupun dilingkungan rumah atau keluarga sendiri. (h, 87). 

 

 Menurut pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses 

perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 Slameto (2010) Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya (h, 14).  

 Mutadi (2007) mengartikan belajar adalah suatu perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil interaksi lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan 

dan menjadikannya lebih melestarikan lingkungan dan memadai (h, 19) . 
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Kegiatan  belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan dan 

penguasaan tentang seseuatu.  Selain itu belajar merupakan proses dimana tingkah 

laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Dengan demikian 

berdasarkan definisi dan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil dari berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, kecapan, kebiasaan, 

serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. 

2.1.2.2   Kesulitan Belajar  

Dalam aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik terkadang menemui 

kesulitan belajar.  Menurut (Abdurrahman, 2010) berpendapat bahwa “kesulitan 

belajar dapat berwujud sebagai suatu kekurangan dalam satu atau lebih bidang 

akademik, baik   dalam mata pelajaran yang spesifik seperti membaca, menulis 

dan mengeja” (h. 9).    

  Selanjutnya  Abdurrahman  kembali  mengemukakan  bahwa  secara 

garis besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelomok : 

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 dengankapasitas yang diharapkan (Abdurrahman Mulyono,2010, 

h. 11).  

 

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 
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adalah ketidakmampuan  belajar.  Kesulitan  belajar  ini  tidak  selalu  disebabkan  

karena faktor intelegensi yang rendah, tetapi juga dapat disebabkan oleh 

faktor-faktor non intelegensi. (Ahmadi, 2013, h, 77). 

Selain   itu,   kesulitan   belajar   juga   dapat   dialami   oleh peserta 

didik   yang berkembang rata-rata atau normal disebabkan oleh faktor-faktor 

tertentu yang menghambat tercapainya kinerja akademik sesuai dengan harapan. 

   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 diharapkan. 

 

Menurut pendapat (Nini subini, 2011, h. 15)  mengatakan bahwa 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. 

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 masalah (Santrock, John W, 2009, h. 246). 
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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 peserta didik karena peserta 

didik tersebut  mempunyai ketidakharmonisan di dalam mengikuti suatu 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah. Hal tersebut terjadi karena 

ada dua faktor yang diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. 

2.1.3 Jenis Kesulitan Belajar  

Secara formal proses belajar mengajar terjadi di sekolah, hingga setiap 

guru dapat mengamati secara langsung atau mengalami bagaimana tindakan dan 

perhatian siswa terhadap pelajaran. Dari sekian peserta didik  yang di hadapi 

guru dalam proses belajar mengajar akan dijumpai fenomena-fenomena sebagai 

manifestasi dari   tingkah   laku   siswa   yang   menunjukkan   bahwa   peserta 

didik  bersangkutan menghadapi masalah belajar atau mengalami kesulitan dalam 

belajar. 

Secara umum menurut Rimm dan Sylvia mengatakan beberapa ciri-ciri 

kesulitan-kesulitan belajar yang dialami peserta didik yaitu : 

1. 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 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) 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 
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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) adalah mengacu pada siswa yang 

sesungguhnya memiliki potensi intelektual yang tergolong diatas 

normal, akan tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contohnya 

seperti peserta didik yang telah dites kecerdasannya dan 

menunjukkan tingkat kecerdasaan sanagatunggul (IQ= 130-140), 

namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau rendah. (Rimm dan 

Silvia, 2003, h.209). 

 

Selanjutnya Abu Ahmadi mempertegas dalam pendapatnya jenis-

jenis kesulitan belajar peserta didik 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 peserta 

didik . 

4. Kesulitan yang berhubungan dengan kelanjutan sekolah. 

5. Kesulitan   yang   berhubungan   dengan   masalah   sosial   

emosional disekolah berakar pada sikap peserta didik yang 

bersangkutan terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan 

sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. (Abu Ahmadi, 

2010, h.137). 

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

gejala yang sering nampak pada siswa yang memiliki problem, yaitu sebagai 

berikut : 

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

2. Hasil yang dicapai tak seimbang dengan uasaha yang dilakukan. 

3. Menunjukkan sikap yang kurang ajar. Suka menantang, dusta dan lain-

lain.  

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

5. mengganggu, mengisolir diri, dan tidak mau mencatat. 

6. Menunjukkan    gejalan    emosional    yang   kurang    wajar,    mudah 

tersinggung, melamun, pemurung, pemarah dan lain-lain. (Abu Ahmadi, 

2004, h. 202). 
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Gejala-gejala kesulitan belajar yang umumnya dihadapi peserta didik 

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 

dia hadapi peserta didik.  

Menurut (Thomas Gorden: 2007:54) Mengemukakan Bahwa, Banyak 

guru yang tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan bila peserta didik 

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 peserta didik banyak kaitannya 

dengan pencapaiannya di sekolah, ada pula yang menyarankan agar 

masalah anak-anak ditinggalkan saja dirumah, sebab tidak ada kaitannya 

dengan aktifitas sekolah. 

 

Dengan berbagai perbedaan pandangan, maka seharusnya para guru 

menyatukan  persepsi  mereka  untuk  mencari  solusi  atas  permasalahan  yang 

dialami peserta didiknya sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Serta guru 

juga harus bersikap  bijak  terhadap  peserta didik yang  mengemukakan  masalah  

belajarnnya, sebab lingkungan keluarga atau masyarakat punya pengaruh timbal 

balik dengan sekolah. Bagaimanapun juga peserta didik pasti akan 

membawahnya di sekolah. Bahkan proses belajar disekolah menjadi tidak 

mungkin terjadi, bila mana peserta didik 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. 
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2.1.4 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 diri peserta didik sendiri (internal) dan faktor yang datang dari luar 

diri peserta didik atau faktor lingkungan (eksternal). Adapun faktor yang 

dimaksud adalah sebagai berikut :  

2.1.4.1 Faktor Internal  

Faktor yang datang dari dalam diri peserta didik terutama kemampuan 

yang dimilikinya. Faktor kemampuan peserta didik 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. 

2.1.4.2 Faktor Eksternal  

Faktor yang datang dari luar peserta didik  yang di sebut lingkungan. Salah 

satu lingkunga belajar  yang  paling dominan  mempengaruhi  hasil  belajar 

disekolah adalah kualitas pengajaran yang dikelolah guru. 
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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 : 

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

2. Biologis yaitu hambatan yang bersifat kejasmaniah. 

3. Psikologi yaitu hambatan yang bersifatk kejiwaan (Psikis) 

4. Faktor ini meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan 

sekolah, faktor lingkungan masyarakat. (Dewa Ketut Sukardi : 2000, h.49). 
 

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  keadaan jasmani  (internal)  

juga  dapat mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik yang cacat badan 

seperti setengah tuli, buta sebelah, tangannya sebelah atau pincang, kondisi 

sehatnya tengganggu atau sakit, sulit melakukan suatau aktivitas belajar 

dibandingkan denga n peserta didik yang keadaan jasmaninnya sehat dan normal. 

Dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang diemban guru 

didalam kelas maupun diluar kelas maka guru harus memiliki bekal lebih untuk 

pencapaian ketuntasan dalam pembelajaran. Dilihat dari faktor-faktor yang 
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mempengaruhi kesulitan belajar terdapat dua macam internal dan eksternal. 

Dalam faktor internal atau faktor eksternal maka guru bisa mengupayakan 

berbagai macam cara untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik, namun 

berikut penulis memberikan contohnya: 

1. Mengingatkan selalu kepada peserta didik akan pentingnya menjaga 

kesehatan. 

2. Membiasakan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran didalam ataupun 

diluar kelas. 

3. Memberikan dorongan motivasi-motivasi dalam diri peserta didik 

agar ia bangkit dan tetap semangat untuk belajar.  

4. Guru memberikan arahan dan nasehat atau menstimulus beberapa 

menit  kepada peserta didik sebelum pelajaran dimulai.  

5. Guru memberikan semangat untuk percaya diri dan mengurangi rasa 

takut dalam belajar. 

6.  Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

dan memberikan pendapat serta saran.  

7.  Guru memberi pujian kepada peserta didik yang menjawab 

pertanyaan yang benar. 

8.  Guru memberi hadiah kepada siswa yang berprestasi. 

9.  Guru selalu memperhatikan siswa berbicara dalam proses belajar 

mengajar. 

10. Guru menjelaskan materi pelajaran dengan bahasa yang mudah 

dipahami oleh peserta didik. 
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11. Guru menjelaskan materi pelajaran dengan contoh-contoh yang 

relevan dengan kehidupan nyata sehingga mudah dipahami peserta 

didik. 

12.  Guru memberikan kesimpulan disetiap akhir pelajaran. 

13. Guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada peserta didik di akhir 

pelajaran. 

14. Guru mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

15.  Guru menggunakan media, metode dan strategi belajar yang 

bervariasi dalam mengajar. 

16. Guru selalu mengulang materi pelajaran hingga siswa paham terhadap 

pelajaran tersebut. 

17. Guru menghargai gagasan dan pendapat yang disampaikan oleh 

peserta didik. 

18. Guru memberi nilai pada tugas yang telah dikerjakan oleh peserta 

didik. 

19. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menyampaikan tanggapan, ide dan jawaban dalam proses pembelajar. 

2.1.5  Kesulitan Belajar Fiqih 

2.1.5.1  Fiqih  

Habsi Ash-Shidiqy, (1999) “Fiqih menurut  bahasa  adalah tahu atau 

faham, menurut istilah adalah faham ilmu syari’at.”(h, 17). Secara umum yang  

dikemukan oleh Syafi’ Karin (2006) “Fiqih adalah suatu ilmu yang mempelajari 

bermacam-macam syari’at atau hukum berbagai macam aturan hidup bagi 

manusia baik individu yang berbentuk masyarakat sosial” (h, 18). 
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Pengertian Fiqih secara etimologis dikemukakan oleh Ahmad Rofiq 

(2002) “adalah faham yang mendalam, secara terminologis fiqih adalanh hukum-

hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil 

yang rinci” (h, 5). Sedangkan menurut Habsi Ash-Shidiq, fiqih merupakan suatu 

kumpulan ilmu  yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulakan 

berbagai ragam jenis hukum islam dan bermacam-macam qturan hidup, untuk 

keperluan seseorang golongan dan masyarakat umum manusia. Objek fiqih   

adalah  ukallaf yaitu  seseorang  yang sedang mendapatkan beban berupa syariat. 

Baginya, syariat sudah berlaku, baik hukum yang bersifat taklifi (wajib, sunnah, 

mubah, makruh dan haram).  

2.1.5.2  Fungsi Dan Tujuan belajar Fiqih   

2.1.5.2.1  Tujuan belajar Fiqih  

             Tujuan  mata  pelajaran  Fiqih  adalah untuk penerapan hukum syari’at 

kepada amal perbuatan manusia, baik tindakan maupun perbuatan. Dalam islam 

sangat penting fungsinya karena Fiqih menurut manusia kepada kebaikan dan 

bertaqwa kepada allah. Dan setiap waktu manusia mencari atau mempelajari  

keutamaan  Fiqih, karena Fiqih menunjukkan kepada sunnah rasul memelihara 

manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. 

Pembelajaran Fiqih di sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah merupakan 

mata pelajaran bermuatan  pendidikan agama islam yang memberikan 

pengetahuan tentang agama islam dalam segi hukum syara’ dan membimbing 

peserta didik. Dalam hal ini anak usia SD/MI agar memiliki keyakinan dan 

mengetahui hukum-hukum dalam islam dengan benar serta membentuk 

kebiasaan untuk melaksanakannya ibadah dalam kehidupan sehari-hari.  
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Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ahmad Rofi’I “Tujuan dari 

pembelajarn Fiqih adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum 

syariat yang harus di ikuti. Sedangakan tujuan dari penerapan aturan-

aturan itu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap adan karakter 

takwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kata “takwa” adalah 

kata yang memiliki makna yang luas dan mencakup semua karakter dan 

sikap yang baik. Dengan demikian Fiqih dapat digunakan untuk 

membentuk karakter” (h, 29).   

Tujuan Fiqih adalah menerapkan hukum-hukum dan aturan-aturan yang 

ditetapkan oleh Allah bagi hambanya untuk dilakukan dalam hubungan dengan 

Allah dan hubungan sesama manusia. Dari tujuan Fiqih ini, kita dapat 

merumuskan tujuan pembelajaran Fiqih di MIN 2 Konawe Selatan, yaitu agar 

peserta didik dapat: 

1. Mengetahui dan  memahami cara-cara pelaksanaan hukum islam baik yang 

menyangkut aspek ibadah maupun mu’amalah untuk dijadikan pedoman  

hidup dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.  

2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan-ketentuan hukum islam 

dengan baik dan benar, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam 

menjalankan ajaran agama islam, baik dalam hubungannya dengan Allah, 

diri sendiri, orang lain, maupun hubungannya dengan lingkungan sosial.  

Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman 

hidup dalam bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan 

beragama, tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan 

sehari-hari baik secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum 

Islam. 

 

 

 



28 
 

2.1.5.3  Kesulitan Belajar Fiqih 

Penyajian pelajaran Fiqih  dalam kegiatan belajar hendaknya memberikan 

pemahaman kepada peserta didik mengenai materi yang akan disampaikan. Jika 

dalam menyajikan materi tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik maka  

dapat mengalami kesulitan dalam belajar. Peserta didik yang mengalami 

kesulitan mata pelajaran fiqih dan belum memahami pembelajaran fiqih, guru 

dalam menerapkan metode pembelajaran dianggap kurang variatif, misalnya guru 

lebih banyak menggunakan model pembelajaran yang hanya berpusat kepada 

guru bahkan  hanya menyuruh peserta didik untuk mencatat. Materi dipahami 

sebagai materi yang  hanya hafalan saja, selain itu dalam hal pengadaan sarana 

atau media pembelajaran untuk mendukung pada umumnya masih sangat minim.  

Beberapa permasalahan tersebut merupakan permasalahan umum dalam 

pembelajaran. Permasalahan yang mendasar yang dialami peserta didik MIN 2 

Konawe Selatan yakni tentang kesulitan belajar dalam mata pelajaran Fiqih. 

Terutama memang jam mata pelajaran Fiqih jamnya sangat terbatas. Peserta didik 

yang kesulitan belajar juga kurang perhatian dari orang tua untuk memperhatikan 

anaknya dirumah, membiarkan anaknya main dan tidak pernah menyuruh untuk 

belajar, walaupun mereka menyuruh anaknya belajar dan anaknya tidak belajar 

tetapi dibiarkan begitu saja, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan di rumah 

tetapi malah dikerjakan di kelas ketika pelajarannya mau dimulai. Orang tua yang 

membiarkan anaknya tidak sholat, padahal di sekolah mereka sudah mempelajari 

bagaimana hukum sholat, bacaan-bacaan dalam sholat dan syarat rukunnya 

sholat. Hal ini yang menyebabkan siswa tidak bisa mempraktekkan apa yang 

sudah dipelajarinya di sekolah karena tidak menerapkan dirumah. 
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Kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan 

penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, 

menalar, atau kemampuan dalam bidang studi Fiqih. Gangguan tersebut intrinsik 

dan diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem saraf pusat. Meskipun suatu 

kesulitan belajar mungkin terjadi bersamaan dengan adanya kondisi lain yang 

mengganggu (misalnya gangguan sensoris, tuna grahita, hambatan sosial dan 

emosional) atau berbagai pengaruh lingkungan (misalnya perbedaan budaya, 

pembelajaran yang tidak tepat, faktor-faktor psikogenik), berbagai hambatan 

tersebut bukan penyebab atau pengaruh langsung. (Hammill, 2010, h,336). 

2.2  Penelitian Relevan  

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, terdapat ada kesamaan yaitu 

terkait model pembelajaran yang digunakan dan jenis penelitian sedangkan 

perbedaannya dari beberapa penelitian tersebut adalah lokasi, subjek, waktu 

penelitian serta mata pelajaran yang berbeda yang akan dilakukan 

penulis/peneliti. 

1. Skripsi yang ditulis oleh Lailiya Nurhidayah Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN 

Tulungagung Tahun 2015, yang berjudul: “Upaya Guru Mata Pelajaran 

Al-Qur’an Hadits Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Di MTs 

Assyafi’iyah Gondang Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Diana Sulistia Ningsih Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN 

Tulungagung Tahun 2015, yang berjudul: “Upaya Guru Dalam 
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Menanggulangi Kesulitan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam Di MAN Kunir Kabupaten Blitar”. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Roisul Ghozali Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN 

Tulungagung Tahun 2016, yang berjudul “Strategi Guru Al-Qur’an 

Hadits Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Di MTs Darul 

Hikmah Tawangsari Tulungagung Tahun Ajaran 2015-2016”. 

Dalam ketiga  penelitian relevan diatas peneliti melihat ada kesamaan 

tujuan yakni peneliti bertujuan untuk mengetahui kesulitan apa yang dialami 

siswa dalam belajar, dan  apa peran atau upaya guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswanya. Dari ke ketiga penelitian diatas sebagian besar memakai metode 

kualitatif. Ada kualitatif deskriptif dan analisis. Untuk mengetahui peran guru 

mengatasi kesulitan belajar pada siswa memang bisa menggunakan metode 

penelitian apa saja, akan tetapi peneliti disini memakai metode deskriptif 

kualitatif  karna dianggap metode tersebut bisa lebih mudah dimengerti dengan 

mendeskripsikan hasil temuan dilapangan.  

Adapun perbedaan dari ketiga penelitian relevan diatas adalah tertetak 

pada metode penelitiannya ada yang menggunakan deskriptif kualitatif, kualitatif 

deskriptif kuantitatif serta deskriptif analisis, namun walaupun begitu semua 

memiliki tujuan yang sama. Adapun tinjauan yang kedua memiliki kesamaan 

dengan penelitian ini dari judul tujuan dan metode penelitian. Peneliti menelliti 

peran apa saja yang dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan siswa. Peneliti 

mencoba menggali lebih dalam apa yang dilakukan guru untuk mengatasinya. 

Dan adakah perkembangan atau hasil yang dicapainya. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam proses belajar dan  mengajar dibutuhkan kekompakan antara guru 

dan peserta didik, supaya hasil dari pembelajaran bisa memuaskan dan 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Guru yang baik adalah guru yang dapat 

memberi pelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Guru 

yang baik juga adalah guru yang bisa memberikan informasi secara jelas kepada 

peserta didik dan memastikan bahwa informasi tersebut sampai kepada peserta 

didiknya dengan baik. Guru memastikan bahwa semua peserta didik  dapat 

meneripa apa yang ia  sampaikan dan dapat memahami apabila peserta didiknya 

mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran.  

Dalam melaksanakan proses pembelajaran tentu guru dan peserta didik  

akan  mendapatkan  kesulitan dalam melaksanakannya, kesulitan-kesulitan yang 

yang didapat guru maupun peserta didik tentu perlu di tindak lanjuti secara tepat 

dan terarah agar proses pembelajaran tidak terganggu secara berkesinambungan. 

Maka perlu tindakan terutama dari guru yang berperan penting disini selain ia 

harus mengatasi kesulitan belajar pada siswanya guru juga harus belajar 

menjadikan dirinya menjadi guru yang baik dan banyak mengkuti pelatihan-

pelatihan agar wawasannya lebih luas lagi agar kesulitan belajar peserta didik 

menjadi berkuurang bahkan tidak mendapatkan kesulitan dalam belajar. 

 Sebagaimana kita tahu bahwa guru professional adalah guru yang dapat 

mengatasi segala persoalan proses pembelajaran didalam dan diluar kelas. Siswa-

siswa yang sukses mendapatkan nilai baik dan siswa-siswa yang memiliki budi 

pekerti yang baik akan lahir dari guru yang professional. Guru tersebut 

menjalankan profesi gurunya dengan sepenuh hati. Sehingga apa yang ia berikan 
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dapat diterima oleh siswanya atau peserta didik. Ia senantiasa menjadi teladan 

dan panutan bagi siswanya. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang peran guru Fiqih 

dalam mengatasi  kesulitan  belajar  peserta didik di MIN 2 Konawe Selatan. 

Peneliti ingin mengamati secara langsung dan jelas mengenai peran apa saja 

yang dilakukan oleh guru dalam membantu mengatasi berbagai macam kesulitan 

belajar yang dialami oleh peserta didik  dalam mengikuti  kegiatan  pembelajaran  

pada  mata  pelajaran Fiqih di MIN 2 Konawe Selatan. 

Adapun lebih jelasnya, penelitian relevan pada penelitian ini akan 

dikemukakan dengan sebuah bagan sebagai berikut: 
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Gambar Bagan 1. 1: Alur Kerangka Berpikir 

Pola di atas menjelaskan bahwa peran guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqih dimaksudkan agar guru lebih 

meningkatkan pembinaan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

agar peserta didik termotivasi untuk lebih giat dalam belajar fiqih sehingga 

memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
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