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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  

Pembelajaran dapat diperoleh dari lembaga formal maupun non formal. Keduanya 

memiliki peran sangat penting bagi pencapaian perkembangan manusia sebagai insan 

yang berilmu dan bermartabat tinggi.  

Konsep pembelajaran memiliki arti yang beragam meskipun tujuan yang dicapai 

adalah sama yakni tercapainnya tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 

Ayat 1 bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

Pembelajaran dalam proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar (Syaiful Sagala, 2007, h.83). 

Sekolah sebagai lingkungan belajar yakni sebagai wadah berlangsungnya 

pendidikan formal mengemban tugas penting untuk manusia yang bukan hanya berilmu 

namun lebih dari itu, untuk menciptakan manusia berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu, 

sekolah memiliki kebijakan untuk menentukan mata pelajaran yang dapat diterapkan 

sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
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kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara (Syaiful Sagala, 2011, h. 112). 

Pendidikan tentu tidak terlepas dari masalah pengajaran, karena pengajaran atau 

mengajar adalah aktivitas pendidik yang tugas utamanya mendidik. Proses pengajaran 

itu terjadi dalam suatu lembaga pendidikan yang didalamnya melibatkan tenaga 

pengajaran (guru) dan peserta didik. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang dibentuk 

dengan tujuan menciptakan SDM yang berkualitas. Tentu hal ini bukan pekerjaan yang 

mudah karena dalam menjalankan kinerja kelembagaannya mempertimbangkan banyak 

hal antara lain tujuan sekolah, kebijakan yang lahir dalam system sekolah, perencanaan 

SDM dalam suatu sekolah prosedur kerja serta menejemen pengembangan sekolah. 

Upaya peningkatan prestasi belajar peserta didik tidak terlepas dari berbagai faktor 

yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, dipergunakan guru kreatif yang dapat membuat 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan disukai oleh peserta didik. Suasana kelas 

direncanakan dan dibangun sedemikian rupa dengan menggunakan model pembelajaran 

yang tepat agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk berinteraksi satu 

sama lain sehingga pada gilirannya dapat diperoleh prestasi belajar yang optimal.    

Belajar merupakan usaha-usaha yang diupayakan untuk mendapatkan suatu yaitu 

kepandaian. Pengertian belajar sendiri menurut pandangan tradisional adalah usaha  

memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan, sebab pengetahuan memiliki peran yang tinggi 

dalam hidup manusia. Sedangkan belajar menurut pandangan modern, adalah proses 

perubahan tingkah laku berkat interaksi dengan lingkungan (Oemar Hamalik, 1994, h. 

27).  
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Pada hakikatnya belajar adalah proses mencari pengetahuan atas keingintahuan 

seseorang terhadap sesuatu. Dari proses belajar tersebut nantinya akan timbul sebuah 

pola perubahan tingkah laku serta pengetahuan. Dari belajar maka seseorang yang 

tadinya tidak tahu maka akan menjadi tahu dan ilmu pengetahuannya akan bertambah. 

Pendidikan adalah proses interaksi antara pendidik atau guru dan peserta didik, 

yang terjadi dalam proses pembelajaran didalam kelas. Pendidikan adalah upaya sadar 

yang diarahkan untuk mencapai perbaikan disegala aspek kehidupan manusia (Arif 

Rahman, 2009, h.8). 

Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan 

manusia menuju kedewasaan (taklif), baik secara akal, mental maupun moral untuk 

menjalankan fungsi kemanusiaan yang dilembah sebagai seorang hamba dihadapan 

khaliknya dan sebagai pemelihara (Ahmad Tafsir, 1996, h.24). 

Oleh sebab itu maka pendidikan agama sangat diperlukan dalam dunia pendidikan 

untuk menciptakan karakter keagamaan bagi peserta didiknya. Banyaknya tantangan 

yang dihadapi oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. 

Salah satu diantaranya yaitu banyaknya kritik tentang pelaksanaan Pendidikan 

Agma Islam (PAI) di sekolah. Menurut Mochtar Bahari yang dikutip Muhaimin dalam 

bukunya yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam, menilai bahwa kegagalan 

pendidikan Agama disebabkan karena praktek pendidikannya hanya memperlihatkan 

aspek kognitif saja dan mengabaikan pembinaan aspek afektif, yakni kemauan dan 

tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama (Muhaimin, 2008, h.88). 

Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran didalam kelas guru diharapkan mampu 

menyeimbangkan aspek kognitif dan aspek afektif peserta didik tidak hanya mampu 
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menguasai materi yang disampaikan oleh guru, namun juga mengamalkannya. Karena 

Ilmu pengetahuan yang diperoleh tidak akan bermanfaat apabila hanya mampu 

menguasai materi namun tidak mengamalkannya. 

Guru sebagai tenaga pengajar yang terdiri dari sekelompok sumber daya mausia 

yang di tugaskan untuk mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan dan mendidik 

peserta didik yang sangat strategis dalam kehidupan suatu sekolah sehingga 

keberhasilan seorang guru dalam proses pembelajaran tergantung kepada kinerja guru 

(Lubis, R. F. Vol. 5, No. 1, 2020, h. 3).  

Tugas guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya mendidik peserta didik 

pandai, cerdas, dan berwawasan, melainkan membekali peserta didik dengan nilai-nilai 

dan norma yang mempersiapkan mereka menjadi insan yang bertanggung jawab 

terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat.   

Ayat (QS. Al-Jumu’ah: 2) 

يِهمأ َويُعَل ُِمُهُم الأِكتَابَ  ي ِيَن َرُسوًلا ِمنأُهمأ يَتألُو َعلَيأِهمأ آيَاتِِه َويَُزك ِ ُم ِ  هَُو الَِّذي بَعََث فِي اْلأ

َمةَ َوإِنأ َكانُوا ِمنأ قَبأُل لَِفي َضََلٍل ُمبِينٍ   َوالأِحكأ

Terjemahan: “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul 

di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan 

mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Aa Sunah). Dan 

sesungguhnya mereka sebelum benar-benar dalam kesesatan yang nyata” (Qur’an 

62: 2). 

 

Guru mempunyai tugas mendorong, membimbing, dan mengarahkan bagi peserta 

didik untuk mencapai tujuan. Secara lebih terperinci tugas guru terpusat pada mendidik 

dan memotivasi.Pencapaian tujuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai, 
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membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian 

diri. 

Kegiatan belajar mengajar tentu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tak jarang 

dalam prosesnya, baik peserta didik maupun guru menemui masalah yang dapat 

mengganggu kegiatan belajar mengajar. Masalah yang sering terjadi dalam proses 

pembelajaran adalah masalah kesulitan terhadap mata pelajaran  yang dihadapi peserta 

didik didalam kelas, yang dalam hal ini adalah Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dari hasil pengamatan, terlihat bahwa peserta didik itu cenderung kurang 

bersemangat dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Guru dalam mengajar menguasai berbagai cara atau strategi dalam menyampaikan 

pelajaran agar belajar tidak terkesan monoton. Artinya tidak hanya menggunakan salah 

satu atau dua cara atau metode saja. Namun pandai memilih dan memadukan beragam 

metode mengajar sesuai dengan materi pelajaran yang disajikan, karena guru berperan 

sebagai penyalur ilmu dan pembimbing dalam belajar, artinya peserta didik 

membutuhkan seorang guru untuk menuntunya dalam mempelajari setiap apapun yang 

ia pelajari. 

Banyak hal yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Salah satunya adalah proses 

pembelajaran seorang guru dapat membangkitkan gairah, semangat dan motivasi peserta 

didik dalam pembelajaran tersebut. 

Melalui sekolah, peserta didik dapat belajar berbagai macam mata pelajaran. Baik 

ilmu pengetahuan maupun keterampilan karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung pada proses belajar yang dialami oleh peserta didik. 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, setiap guru senantiasa mengharapkan agar 
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peserta didiknya dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya. Dalam 

kenyataannya banyak peserta didik yang menunjukkan tidak dapat mencapai hasil 

belajar sebagaimana yang diharapkan. Beberapa peserta didik masih menunjukkan nilai-

nilai yang rendah meskipun telah diusahakan dengan sebaik-baiknya oleh guru. Dengan 

kata lain, mengalami kesulitan belajar. Setiap peserta didik memiliki sesuatu yang 

membedakannya dengan orang lain, dan setiap orang mempunyai karakteristik sendiri-

sendiri. Setiap peserta didik memiliki perbedaan, baik pada aspek fisik, 

emosional,intelektual, sosial, lingkungan dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Hal 

itu dapat menjadi faktor penyebab sulitnya peserta didik dalam belajar. Masing-masing 

faktor saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi prestasi 

belajar. (Nusroh, S & Luthfi, E, Vol.5, No. 01, 2020. h. 2). Salah satu masalah yang 

dihadapi oleh peserta didik selama proses pembelajaran didalam kelas yaitu kurangnya 

perhatian peserta didik terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik. 

Peran guru begitu penting untuk membantu kesulitan belajar yang dihadapi oleh 

para peserta didik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesulitan terhadap mata pelajaran selalu 

menarik untuk diteliti dan ditelaah lebih jauh. Untuk mengetahui bagaimanakah guru 

menyelesaikan persoalan dengan kondisi peserta didik yang beragam. Bagi sebagian 

peserta didik yang berlatarbelakang mampu dalam menguasai materi ini tidak akan 

merasa sulit.  
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Pelajaran didalam kelas sudah sepantasnya menarik dan membuat para peserta 

didik nyaman dengan pelajaran yang sedang diikuti bukan merasa beban. Begitu juga 

dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Kenyamanan dapat diciptakan 

dalam segi suasananya sehingga akan terjadi komunikasi yang baik antara peserta didik 

dan guru dengan seperti itu maka peserta didik akan merasa bahwa mereka menikmati 

setiap detik pembelajaran yang sedang mereka hadapi. Dengan suasana yang nyaman 

maka akan membuat hati merasa senang, sehingga mereka tidak merasakan kesulitan 

dalam mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Selain suasana yang kondusif untuk belajar, faktor lingkungan juga akan 

mempengaruhi kondisi belajar peserta didik didalam kelas. Faktor itu biasa berasal dari 

teman yang ada didalam kelas. Yang terkadang membuat suasana menjadi tidak 

nyaman, yang ditimbulkan karena beberapa masalah. Disinilah peran guru sangat 

diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut yang kadang kala mengganggu proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain berasal dari faktor peserta didik, biasa 

mengatasi masalah yang datangnya justru dari guru itu sendiri. Dengan solusi yang 

diberikan oleh guru dari beberapa masalah yang dihadapi didalam kelas, maka 

diharapkan pembelajaran Agama Islam akan menyenangkan. Sehingga peserta didik 

tidak merasa sulit untuk mmahami materi pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

didalam kelas. 

Wawancara yang dilakukan bersama ibu guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

kesulitan dalam belajar peserta didik memang banyak terjadi, beragamnya keadaan 

peserta didik, baik itu kemampuan maupun kurangnya perhatian dari orang tua, 

menjadikan peserta didik banyak menemui kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar 
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dapat terjadi disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dari 

dalam diri peserta didik dikarenakan kurangnya minat dan motivasi belajar serta 

aktivitas yang kurang terarah. Sedangkan faktor eksternal atau faktor dari luar yaitu 

disebabkan dari faktor keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. 

Apabila masalah itu tidak segera ditangani, maka akhirnya akan lebih serius 

nantinya akan merugikan untuk dirinya maupun orang lain disekitarnya. Seperti 

mengganggu stabilitas sosial maupun menghambat tujuan pendidikan. Masalah yang 

sering muncul di sekolah adalah masalah kesulitan belajar yang sering dialami oleh para 

peserta didik. Masalah ini merupakan masalah penting yang perlu mendapatkan 

perhatian serius oleh para pendidik atau guru. Hal ini dikarenakan, apabila tidak segera 

ditangani akanberdampak negatif terhadap peserta didik itu sendiri maupun terhadap 

lingkungannya. Oleh karena itu, guru selaku pendidik dituntut untuk selalu dapat 

memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik yang kurang bersemangat 

dalam belajar dan memberikan solusi terhadap permasalahan belajar yang dihadapi 

peserta didiknya. (Yuhana, A. N., & Aminy, F. A, Vol. 7, No. 01, 2019, h. 3)  

Kesulitan belajar ditandai dengan kegagalan peserta didik dalam mencapai tujuan 

belajar tertentu. Seorang peserta didik dapat diduga mengalami kesulitan belajar bila 

yang bersangkutan menunjukan kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan 

belajar (Yuni, 2016, h.54). Jika dilihat dari intelegensi peserta didik ini diprediksi 

mampu mencapai prestasi yang semestinya.Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan 

kemampuannya. Hal ini, karena potensi yang ada pada peserta didik tersebut tidak dapat 

berkembang secara optimal. 
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Dalam upaya membantu peserta didik yang memiliki kesulitan belajar ini, guru 

perlu memiliki pemahaman yang seksama tentang peserta didiknya, baik itu potensi 

maupun kelemahan yang dimiliki peserta didik. Agar tercapai kondisi itu, guru 

memerlukan atau memilih metode, pendekatan dan alat yang strategis sehingga 

diperoleh pemecahan masalah yang efektif dan efisien (Hergio, 2012, h.61). Seperti, 

membina hubungan yang lebih baik dan lebih akrab dengan peserta didik. Sehingga 

peserta didik dapat terbuka dengan guru akan permasalahannya yang dihadapi peserta 

didik dan dengan begitu guru dapat membantu memecahkan masalah atau persoalan 

yang tengah dihadapi oleh peserta didiknya. 

Salah satu pendidikan formal di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, 

yakni SDNegeri 1 Jaya Bakti ini telah menerapkan mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di sekolah yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Sesuai dengan informasi 

awal dari guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas IV di SDNegeri 1 

Jaya Bakti, bahwa terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Ibu Wa Daa, A.Ma, Guru Pendidkan Agama Islam (PAI)  di SD Negeri 1 Jaya 

Bakti, pada tanggal 15 Juli 2020, wawancara oleh penulis, menjelaskan “kalas IV 

sendiri terbagi menjadi 2 kelas yakni kelas IVA dengan jumlah 20 peserta didik dan 

kelas IVB dengan jumlah 16 peserta didik. Sesuai dengan informasi awal dari guru mata 

pelajaran Pendidkan Agama Islam di SD Negeri 1 Jaya Bakti, bahwa terdapat beberapa 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI). 
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Pendidikan agama Islam adalah salah satu pelajaran yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi kepada peserta didik untuk mempelajari serta mempraktekkan 

ajaran agama Islam yang didalamnya terkandung banyak nilai-nilai kehidupan. Mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dirasa sangat perlu, karena di dalam mata pelajaran 

ini dipelajari tema-tema yang dapat mengantarkan manusia agar selalu bertaqwa kepada 

Allah SWT.dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari senantiasa 

bahagia dunia dan akhirat. Tentunya sangat disayangkan jika pembelajaran pendidikan 

agama Islam siswa mengalami kesulitan belajar. 

Melihat berbagai masalah yang muncul terkait dengan tuntutan dunia pendidikan, 

kesulitan peserta didik dalam belajar dan cakupan mata pelajaran pendidikan agama 

Islam yang luas, maka guru adalah salah satu unsur yang sangat berperan penting dalam 

keberhasilan peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan memberikan 

motivasi, memberikan solusi, sebagai alternatif untuk mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Kelas IV pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 1 Jaya 

Bakti Kabupaten Buton Selatan”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini tentang mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 1 Jaya Bakti Kecamatan Sampolawa 

Kabupaten Buton Selatan. 
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Peran guru yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah usaha atau upaya 

yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas IV dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

SD Negeri 1 Jaya Bakti. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1.3.1 Apa sajakah bentuk kesulitan belajar yang dialami peserta didik pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas IV SD Negeri 1 Jaya 

Bakti? 

1.3.2 Apa peyebab kesulitan belajar yang dialami peserta didikpada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas IV SD Negeri 1 Jaya 

Bakti? 

1.3.3 Bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada 

mata pelajaranPendidikan Agama Islam (PAI) di kelas IV SD Negeri 1 Jaya 

Bakti? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yakni: 

1.4.1 Untuk mengetahui bentuk kesulitan belajar yang dialami peserta didik pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas IV SD Negeri 1 Jaya 

Bakti 
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1.4.2 Untuk mengetahui penyebab peserta didikmengalami kesulitan belajar pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas IV SD Negeri 1 Jaya 

Bakti 

1.4.3 Untuk mengetahui peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas IV di SD 

Negeri 1 Jaya Bakti. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah memberikan 

sumbangsi pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan untuk 

dua aspek, yaitu:  

1.5.1 Aspek Teoritis 

1.5.1.1 Penelitian ini dapat memberika kontribusi pemikiran dalam aspek 

ilmu pengetahuan, khususnya peran guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI). 

1.5.1.2 Sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti lainnya yang 

meneliti tentang peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

1.5.1.3 Sebagai dasar kegiatan bagi penelitian berikutnya yang sejenis. 

 

1.5.2 Aspek Praktis 

1.5.2.1 Bagi guru, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan atau pemikiran bagi guru dalam mengatasi kesulitan 
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belajar peseta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI). 

1.5.2.2 Bagi peserta didik, untuk memberdayakan peserta didik dalam 

aktivitas belajar agar lebih semangat dalam belajar dan lebih 

termotivasi untuk meningkatkan hasil belajar. 

1.5.2.3 Bagi lembaga sekolah, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

dijadikan sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk lebih 

meningkatkan pemantauan keefektifan pelaksanaan program 

bimbingan di sekolah. 

1.5.2.4 Bagi Penulis, penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk 

berlatih menganalisis permasalahan kesulitan belajar yang terjadi di 

lapangan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang kesulitan belajar yang sering dialami oleh 

peserta didik.   

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari presepsi yang berbeda dalam memahami sasaran penelitian ini, 

penulis akan menjelaskan apa yang menjadi pembahasan peneliti mengenai variabel 

penelitian secara operasional. 

1.6.1 Kesulitan belajar adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam 

proses belajar yang menyebabkan peserta didik tersebut mengalami 

tercapainya kinerja akademik yang tidak sesuai dengan harapan. Kesulitan 

belajar juga dapat dialami oleh peserta didik yang berkemampuan rata-rata 



 

14 
 

(normal), pada peserta didik yang berkemampuan rendah, terjadi pada 

peserta didik yang berkemampuan tinggi. 

1.6.2 Peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar yaitu dengan memberikan 

perhatian kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, 

menggunakan media pembelajaran, memberikan tugas dan latihan agar 

peserta didik mau belajar secara mandiri, menggunakan model pembelajaran 

yang menarik dan memberikan penghargaan kepada peserta didik sehingga 

peserta didik merasa senang dan termotivasi dalam belajar.  

1.6.3 Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan seorang guru 

dalam mempersiapkan peserta didik untuk menyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya.


