
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Kesulitan Belajar 

2.1.1 Pengertian Kesulitan Belajar 

Kesulitan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

ketidakmampuan (Suharto dkk, 2000, h.204). 

Menurut pendapat tradisional bahwa belajar adalah menambah dan 

mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Sedangkan menurut pendapat 

modern merumuskan belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau 

perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dengan cara-cara 

bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan (Abu Ahmad, 

2002, h.279). Belajar adalah berusaha memiliki pengetahuan dan kecakapan. 

Dari beberapa defenisi yang diungkapkan diatas, maka secara 

operasional dapat penulis defenisikan bahwa belajar adalah proses 

perubahan di dalam diri manusia. 

Kesulitan belajar adalah kondisi dimana peserta didik tidak dapat 

belajar sebagaimana mestinya, yang disebabkan setiap individu yang tidak 

sama dan perbedaan individu ini yang menyebabkan perbedaan tingkah laku 

belajar di kalangan peserta didik (M.Dalyono, 2005, h.229). 

Kesulitan belajar adalah sekelompok kesulitan yang termanifestasikan 

dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan kemampuan 

mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis menalarkan atau 

kemampuan dalam bidang studi tertentu. Gangguan tersebut intrinsik dan 

diduga disebabkan oleh disfungsi system syaraf pusat. Meskipun suatu 
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kesulitan belajar biasa terjadi kesamaan dengan adanya kondisi lain yang 

mengganggu atau berbagai pengaruh lingkungan misalnya perbedaan 

budaya, pembelajaran yang tidak tepat, faktor-faktor psikogenetik. Namun 

berbagai hambatan tersebut bukan penyebab atau pengaruh langsung 

(Mulyono Abdurrahman, 2003, h.7-8). 

Dari beberapa defenisi diatas, maka secara operasional penulis 

definisikan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu ketidakmampuan 

peserta didik dalam memahami dan menyerap pelajaran. 

2.1.2 Bentuk Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Menurut Mulyadi kesulitan belajar peserta didik mencakup pengertian  

2.1.2.1 Learning Disorder (Ketergantungan Belajar)  

Adalah keadaan dimana proses belajar peserta didik terganggu 

karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya orang 

yang mengalami gangguan belajar, prestasi belajarnya terganggu, 

akan tetapi proses belajarnya yang terganggu atau terhambat oleh 

respon-respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil 

belajarnya rendah dari potensi yang dimiliki. 

2.1.2.2 Learning Disabilities (Ketidakmampuan Belajar)  

Adalah menunjukkan ketidakmampuan seorang peserta didik 

yang mengacu kepada gejala dimana peserta didik tidak mampu 

belaja, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. 
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2.1.2.3 Learning Disfungsion (Ketidakfungsian Belajar)  

Adalah menunjukkan gejala dimana proses belajar tidak 

berfungsi secara baik meskipun pada dasarnya  tidak ada tanda-

tanda subnormalitas mental, gangguan alat indra atau gangguan 

psikologis lainnya. 

2.1.2.4 Under Achiever (Pencapaian Rendah) 

Adalah mengacu pada peserta didik yang memiliki tingkat 

potensi intelektual diatas normal, tetapi prestasi tergolong rendah. 

2.1.2.5 Slow Learner (Lambat Belajar)  

Adalah peserta didik yang lambat dalam proses belajarannya 

sehingga membutuhkan waktu dibandingkan peserta didik lainnya 

yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama (Mulyono 

Abdurrahman, 2012, h.7). 

2.1.2.6 Tidak mempunyai motivasi belajar, yaitu peserta didik yang 

menunjukkan kurang semangat belajar, mudah putus asa, tidak 

bergairah sekolah, tidak mempunyai tujuan studi, serta menunjukan 

usaha belajar yang terlalu rendah (Lilik, 2011, h.128). 

2.1.2.7 Sangat cepat dalam belajar, peserta didik yang berintelegensi tinggi 

ataau cerdas adalah peserta didik yang daya tangkapnya cepat. 

Peserta didik yang berintelegensi cerdas dengan skor IQ antara 

120-130 pada umumnya daya serapannya tinggi. Peserta didik 

golongan ini bukan bebas dari masalah, dalam banyak kasus 

peserta didik yang sangat cerdas justru menimbulkan kesulitan baik 
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bagi guru maupun orang tua, karena peserta didik cenderung 

melampaui kemampuan guru dan orang tuanya. Dengan yang 

berdaya serap tinggi pada umumnya dapat menangkap pelajaran 

dalam waktu yang singkat, dengan sedikit penjelasan. Peserta didik  

sangat cerdas biasa dihantui kebosanan mengikuti pelajaran yang 

baginya dianggap kurang menantang (Lilik, 2011, h.128). 

2.1.2.8 Kebiasaan belajar yang salah, kesulitan belajar bisa timbul pada 

peserta didik yang mempunyai kebiasaan belajar yang salah, seperti 

menunda belajar. Belajar hanya bila akan ada ujian, mempunyai 

kebiasaan menyontek atau meminjam pekerjaan teman (Lilik, 

2011, h.129). 

Secara garis besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua kelompok: 1) Kesulitan belajar yang berhubungan dengan 

perkembangan (developmental learning disabilities), dan 2) Kesulitan 

belajar akademik (academic learning disabilities). Kesulitan belajar 

berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan 

presepsi, 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. Kegagalan-kegagalan tersebut 

mencakup penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis. 
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2.1.3 Faktor Penyebab Kesulitan Belajar  

Kesulitan belajar yang dialami peserta didik dapat dilihat jelas dari 

menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajar yang rendah atau 

menurun (Tohirin, 2011, h.143). Kesulitan belajar juga dapat dibuktikan 

dengan munculnya kelainan perilaku yang menyimpang peserta didik pada 

saat proses pembelajaran, seperti kesukaan berteriak-berteriak didalam 

kelas, mengusik teman, berkelahi dan sering tidak masuk sekolah atau 

sering membolos pada saat jam pelajaran. 

Menurut Aunurrahman (2014: 144-196) faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar ada dua faktor, yaitu:  

2.1.3.1 Faktor internal, yang berasal dari dalam diri peserta didik meliputi: 

a. Ciri khas atau karakteristik peserta didik. Hal ini berkaitan 

dengan kondisi kepribadian peserta didik baik fisik maupun 

mental. Masalah-masalah belajar yang berkenaan dengan 

dimensi peserta didik sebelum belajar pada umumnya berkenaan 

dengan minat, kecakapan dan pengalaman-pengalaman 

b. Sikap dalam belajar. Bila sebelum memulai pembelajaran 

peserta didik memiliki sikap menerima pembelajaran maka dia 

akan berusaha terlibat dalam kegiatan belajar yang baik, namun 

sebaliknya jika peserta didik memiliki sikap menolak maka dia 

juga akan cenderung kurang memperhatikan pembelajaran. Hal 

ini akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. 
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c. Motivasi belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi dalam 

belajar yang tinggi akan cenderung lebih aktif bertanya, 

mencatat, membuat resume, menyimpulkan bahkan 

mempraktekan sesuai yang dipelajari, namun peserta didik yang 

kurang memiliki motivasi belajar akan cenderung kurang 

bersungguh-sungguh dalam belajar. Hal ini akan berdampak 

dengan hasil belajar yang diperolehnya menjadi kurang baik. 

d. Konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan 

memusatkan perhatian pada pelajaran. Seringkali peserta didik 

hanya memperhatikan namun tidak memahami dengan benar 

apa yang sedang diperhatikan. Hal inilah yang menjadi kesulitan 

berkonsentrasi dalam belajar yang nantinya juga akan 

berdampak pada hasil belajar peserta didik yang tidak maksimal. 

e. Mengolah bahan belajar. Mengolah bahan belajar merupakan 

proses berpikir seseorang untuk mengolah informasi-informasi 

yang diterima sehingga menjadi bermakna. Bila mana peserta 

didik kesulitan dalam mengola pesan atau materi yang diterima 

maka peserta didik membutuhkan bantuan dari guru yang 

mendorong peserta didik agar mampu mengolah bahan belajar 

dengan sendiri. Hal tersebut apabila tidak ditangani akan 

mempengaruhi hasil belajar yang kurang memuaskan  

f. Menggali hasil belajar. Menggali hasil belajar adalah 

mempelajari kembali hasil belajar yang sudah ditemukan atau 



 

21 
 

diketahui. Apabila dalam proses sebelumnya yaitu dalam 

mengolah bahan ajar peserta didik kesulitan maka dalam 

menggali hasil belajar dia juga akan kesulitan untuk mengulangi 

kembali materi yang sudah diketahui.  

g. Rasa percaya diri. Hal ini merupakan salah satu kondisi 

psikologis yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental 

dalam proses pembelajaran. Biasanya peserta didik yang kurang 

percaya diri akan cenderung tidak memiliki keberanian 

melakukan sesuatu. 

h. Kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku seseorang 

yang telah tertanam dalam waktu relatif lama sehingga 

memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. 

2.1.3.2 Faktor eksternal berasal dari luar diri peserta didik meliputi: 

a. Guru sebagai pembina peserta didik saat belajar. Guru 

merupakan komponen dalam pembelajaran selain itu juga 

memiliki peranan yang penting yaitu mengajar dan mendidik. 

Guru memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan proses 

pendidikan. Hal ini akan berpengaruh dengan keberhasilan 

proses belajar mengajar. 

b. Lingkungan sosial peserta didik di sekolah Lingkungan social 

dapat memberikan pengaruh positif dan dapat pula memberikan 

pengaruh negatif. Tidak sedikit peserta didik yang mengalami 

peningkatan hasil belajarnya karena pengaruh teman sebayanya 
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yang mampu memberikan motivasi untuk belajar. Namun 

sebaliknya bila mana teman sebayanya tidak memberikan hal 

positif untuk memotivasi belajar maka akan berdampak pada 

hasil belajar yang tidak baik. Teman sebaya bukan satu-satunya 

komponen lingkungn yang mempengaruhi namun bisa juga dari 

sikap guru dalam proses pembelajaran dan hubungan dengan 

pegawai administrasi. 

c. Kurikulum sekolah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar. Kurikulum disusun berdasarkan tuntutan perubahan 

dan kemajuan masyarakat, maka dari itu seringkali kurikulum 

mengalami perubahan. Hal ini akan menimbulkan 

permasalahan-permasalahan seperti tujuan yang akan dicapai, isi 

pendidikan, kegiatan belajar mengajar dan evaluasi yang 

berdampak pada proses pembelajaran dan hasil belajar peserta 

didik. 

d. Prasarana dan sarana pembelajaran. Hal ini merupakan faktor 

yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Dilihat 

dari dimensi guru ketersediaannya prasarana dan sarana akan 

memberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran 

yang efektif. Sedangkan dari dimensi peserta didik ketersediaan 

prasarana dan sarana akan menciptakan iklim pembelajaran 
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yang lebih kondusif dan kemudahan-kemudahan bagi peserta 

didik untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar agar 

dapat mendorong berkembangnya motivasi mencapai hasil 

belajar yang lebih baik. Dalam proses pembelajaran pembuatan 

pola prasarana dan sarana yang dapat menunjang pembelajaran 

ini yaitu seperti tempat belajar dan bersih, peralatan praktik 

yang menandai, media pembelajaran yang lengkap dan tepat, 

dan buku acuan yang lengkap untuk mempermudah proses 

pembelajaran.   

Menurut Slameto (2015:54-72) menjelaskan faktor-faktor penyebab 

kesulitan belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu sebagai 

berikut: 

2.1.3.3 Faktor Intern 

a. Faktor Jasmaniah 

a.1 Faktor kesehatan. Proses belajar akan terganggu jika 

kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga peserta didik 

akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, 

mengantuk jika badannya lemah, ataupun gangguan-

gangguan fungsi alat indreranya serta tubuhnya. 

a.2  Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik 

atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat itu 

dapat berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah 

kaki, patah tangan dan lain-lain. 
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b. Psikologi 

b.1 Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. 

Namun intelegensi yang tinggi tidak menjamin peserta didik 

berhasil dalam belajarnya karena belajar adalah suatu proses 

yang kompleks dengan faktor yang mempengaruhi 

sedangkan intelegensi adalah faktor diantara lain. Selain itu 

intelegensi yang normal dapat ditunjang belajar yang baik, 

dengan menerapkan metode belajar yang efisien dan faktor-

faktor lain yang memberi pengaruh positif agar berhasil 

dengan baik. 

b.2 Perhatian, merupakan keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa 

itu pun semata-mata tertuju pada suatu obyek atau 

sekumpulan obyek. 

b.3 Minat adalah kecenderungan yang tepat untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 

Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus 

menerus yang disertai dengan rasa senang. 

b.4 Bakat adalah kemampuan untuk belajar, bakat dapat 

mempengaruhi belajar jika pelajaran yang dipelajari peserta 

didik sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih 

baik karena peserta didik senang dalam belajar dan peserta 

didik akan lebih giat dalam belajarnya. 



 

25 
 

b.5 Motivasi erat hubungannya dengan tujuan yang akan 

dicapai. Motivasi merupakan penyebab seseorang untuk 

mencapai tujuan tersebut. Dalam proses belajar haruslah 

diperhatikan apa yang dapat mendorong peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik atau mempunyai motivasi untuk 

berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan yang berhubungan atau menunjang 

belajar. 

b.6 Kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. Misalnya tangan dengan 

jari-jarinya sudah siap untuk menulis dengan otaknya siap 

untuk berpikir. Peserta didik yang sudah siap atau matang 

belajarnya akan lebih berhasil. 

b.7 Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau 

beraksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam prosses 

belajar mengajar, karena jika peserta didik belajar dan 

padanya sudah ada kesiapan maka hasil belajarnya akan 

lebih baik. 

c. Faktor Kelelahan 

Kelelahan ada dua macam yaitu pertama, kelelahan jasmani 

terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul 

kecenderungan untuk membaringkan tubuh.Kedua, kelelahan 
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rohani dapat dilihat dengan adanya kebosanan dan kelesuan 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

hilang. 

2.1.3.4 Faktor Eksternal 

a. Faktor Keluarga 

a.1 Orang tua mendidik besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya. Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan 

menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam 

belajarnya. Anak yang mengalami kesukaran dapat ditolong 

dengan bimbingan belajar yang sebaik-baikya yang 

didukung oleh orang tuanya. 

a.2 Suasana rumah yaitu situasi atau kejadian-kejadian yang 

sering terjadi di dalam keluarga, misalnya suasana rumah 

yang gaduh tidak akan memberi ketenangan anak saat 

belajar. Suasana tersebut bias terjadi pada keluarga yang 

banyak penghuninya, atau sering rebut dan sering terjadi 

cekcok, pertengkaran antar anggota keluarga dan lain 

sebagainya.  Tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi 

keberhasilan peserta didik dalam belajar.. 

a.3 Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan 

belajar. Selain harus kebutuhan pokok terpenuhi juga 

kebutuhan atau fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, 

kursi, penerangan, alat tulis, buku-buku dan lainnya. Hal ini 
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akan menjadi permasalahan bagi keluarga yang kurang 

mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga 

seringkali anak merasa minder dengan temannya dan hal ini 

akan mengganggu belajar anak, beda halnya anak yang kaya 

mereka akan lebih cenderung bersenang-senang sehingga 

anak kurang memperhatikan belajarnya. 

a.4 Pengertian orang tua sangat penting dalam keberhasilan 

belajar anak, misalnya mengingatkan anak untuk belajar di 

rumah dan memberi pengertian dan dorongan untuk 

semangat dalam belajar. 

a.5 Latar belakang kebudayaan akan mempengaruhi sikap anak 

dalam belajar, anak ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang 

baik untuk mendorong anak semangat belajar. 

b. Faktor Sekolah  

b.1 Metode mengajar dapat mempengaruhi belajar. Metode 

belajar yang kurang baik akan mempengaruhi belajar 

peserta didik yang tidak baik pula. Misalnya guru kurang 

persiapan dan kurang menguasai bahan ajar sehingga 

menyampaikan materi kurang jelas.Sikap saat guru 

menerangkan kepada peserta didik seharusnya baik agar 

peserta didik merasa senang dan tidak menimbulkan 

kemalasan peserta didik dalam belajar. 
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b.2 Relasi guru dengan peserta didik yang baik akan 

memberikan kenyamanan peserta didik dalam belajar. 

Peserta didik akan lebih senang dengan gurunya dan mata 

pelajarannya yang diampu oleh guru tersebut. Sehingga 

peserta didik akan lebih berusaha untuk mempelajari 

tersebut dengan sebaik-baiknya.  

b.3 Relasi peserta didik akan memberi efek positif dan negatif. 

Misalnya jika peserta didik merasa dikucilkan di kelasnya 

maka dia akan cenderung malas untuk masuk sekolah 

karena mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan 

dari teman-temannya dan sebaliknya jika peserta didik 

tersebut cenderung lebih disenangi oleh teman-temannya 

maka dia akan merasa nyaman dalam belajar dan dapar 

mendukung dia untuk semangat dalam belajar. 

b.4 Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan peserta didik 

dalam belajar, guru dalam mengajar dengan melaksanakan 

tata tertib, kedisiplinan pegawai atau karyawan dan seluruh 

warga sekolah. Kedisiplinan akan menimbulkan peserta 

didik untuk mengembangkan motivasi yang kuat. 

b.5 Alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar 

seharusnya lengkap dan tepat agar peserta didik mudah 

dalam menerima bahan pelajaran yang diberikan. Tentunya 

hal ini akan meningkatkan semangat peserta didik untuk 



 

29 
 

belajar karena ditunjang dengan fasilitas yang lengkap dan 

tepat. 

c. Faktor Masyarakat 

c.1 Kegiatan peserta didik dalam masyarakat dapat 

menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya namun 

bagi peserta didik tidak dapat mengatur waktunya lebih 

bijaksana akan berpengaruh terhadap prestasi bela  jarnya. 

Misal, terlalu banyak mengikuti kegiatan di masyarakat 

namun tidak memperhatikan waktu untuk balajar maka akan 

berdampak pada hasil belajar yang rendah. Maka dari itu 

perlunya membatasi kegiatan-kegiatan peserta didik dalam 

masyarakat supaya tidak mengganggu kegiatan belajar di 

rumah. 

c.2 Media massa yang baik memberi pengaruh yang baik 

terhadap peserta didik dan belajarnya. Misal, menggunakan 

alat komunikasi untuk menunjang belajarnya akan memberi 

kemajuan peserta didik dalam belajarnya. Maka dari itu 

perlu adanya pembinaan dari orang tua dan pendidik untuk 

mengarahkan media massasebagaimana mestinya. 

c.3 Teman bergaul akan berpengaruh dalam belajarnya. Teman 

yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri peserta didik 

dan sebaliknya teman yang kurang baik akan memberi 

pengaruh yang kurang baik pula. Dalam hal ini perlunya 
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lebih memilih teman yang baik agar dapat mendukung 

kegiatan belajar peserta didik. 

c.4 Bentuk kehidupan masyarakat kurang baik atau kurang 

mendukung peserta didik dalam belajar akan memberi 

pengaruh yang kurang baik pula. Misal, lingkungan sekitar 

yang terdiri dari orang-orang yang kurang terpelajar, 

penjudi, dan mempunyai kebiasaan yang kurang baik. 

Tentunya hal tersebut akan mendorong peserta didik untuk 

berbuat seperti lingkungan sekitarnya. Sebaliknya pengaruh 

lingkungan yang baik akan mempengaruhi peserta didik 

lebih semangat untuk mencapai cita-citanya sehingga lebih 

giat dalam belajar. 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar bermacam-macam. 

Beberapa menyebutkan faktor interna yang menyebabkan kesulitan belajar 

yaitu mengenai kesehatan peserta didik dalam mengikuti pelajaran, motivasi 

peserta didik, sikap belajar, dan minat dari peserta didik itu sendiri. 

Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kesulitan belajar peserta 

didik yaitu lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

2.2 Peranan Guru Pendidkan Agama Islam (PAI)  

2.2.1 Pengertian Peranan Guru 

Peran adalah usaha, syarat untuk menyampaikan maksud, usaha, akal, 

ikhtiar (Desy Anwar, 2003, h.578). 
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Peran guru adalah keterlibatan aktif seseorang dalam suatu proses kerja 

dalam proses penampilan itu ia tampilkan sebagai suatu yang dimainkan. 

Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting dan 

yang dimaksud dengan peran sumber belajar berkaitan erat dengan 

penguasaan materi pelajaran. 

Praudi Atmosudirdjo dan Martinis Yamin menyebutkan bahwa “Guru 

memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan, dipundaknya dibebani 

suatu tanggung jawab atas mutu pendidikan” (Martinis Yamin, 2010, h.26). 

Peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika 

menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Peranan guru 

terhadap peserta didiknya merupakan peran penting dari sekian banyak peran 

yang ia jalani, hal ini dikarenakan komunitas utama yang menjadi wilayah 

tugas guru adalah di dalam kelas untuk memberikan keteladanan, pengalaman 

serta ilmu pengetahuan kepada mereka. 

Muhammad Surya mengemukakan tentang peran guru di sekolah, 

keluarga dan masyarakat. Di sekolah guru berperan sebagai perancang 

pembelajaran, pengelola pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran peserta 

didik, pengaruh pembelajaran dan pembimbing peserta didik dalam keluarga. 

Sedangkan dalam keluarga, guru berperan sebagai pendidik dalam keluarga, 

sementara itu dalam masyarakat, guru berperan sebagai pembina masyarakat, 

penemu masyarakat (social inovator) dan agen masyarakat (social agent) 

(Muhammad Surya, 2006, h.78). 
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Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan 

dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan 

dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan 

peserta didik agar menjadi patuh terhadap aturan sekolah dan norma hidup 

dalam keluarga dan masyarakat. 

Guru di sekolah memiliki sejumlah peran, peran guru sebagai model 

atau contoh baik bagi peserta didik. Setiap peserta didik mengharapkan guru 

mereka dapat menjadi contoh baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik, 

orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat, dapat sebagai panutan bagi peserta 

didik. 

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan orang 

diluar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataan masih terdapat hal-hal 

tersebut diluar bidang kependidikan (Hamzah, 2007, h.16). 

Berdasarkan pengertian diatas, guru merupakan orang yang berwenang 

dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina peserta didik, baik 

secara individual, maupun secara klasikal, di sekolah maupun diluar sekolah. 

Dengan upaya ini maka peserta didik biasa menjadi orang yang cerdas dan 

beretika memiliki arti dan peran penting dalam pendidikan Islam. 

Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan professional maka untuk 

menjadi guru pula memenuhi persyaratan yang berat. Beberapa di antaranya 

ialah: 
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2.2.1.1 Harus memiliki bakat sebagai guru 

2.2.1.2 Harus memiliki keahlian sebagai guru 

2.2.1.3 Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi  

2.2.1.4 Memiliki mental yang sehat 

2.2.1.5 Berbadan sehat 

2.2.1.6 Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas 

2.2.1.7 Guru adalah manusia berjiwa pancasila 

2.2.1.8 Guru adalah seorang warga Negera yang baik  (Oemar Hamalik, 2008, 

h.118). 

Setiap kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, 

yaitu guru dan peserta didik. Guru sebagi pengajar merupakan pencipta 

kondisi belajar peserta didik yang didesain secara sengaja, sistematis dan 

berkesinambungan. Sedangkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran 

merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar yang diciptakan oleh guru. 

Dalam prose belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing dan memberikan fasilitas belajar bagi peserta 

didiknya untuk mencapai tujuan. Secara lebih rinci adapun tugas seorang guru 

terpusat pada: 

2.2.1.9 Mendidik peserta didik menitik beratkan memberikan arahan dan 

motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

2.2.1.10 Memberikan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar 

yang memadai. 
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2.2.1.11 Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-

nlai dan penyesuaian (Slameto, 2010, h.97). 

Uraian diatas menjelaskan bahwa peran guru dalam pendidikam ini 

menjadi lebih luas dan lebih mengarahkan kepada peningkatan motivasi 

belajar peserta didik. Bila tidak, maka suatu pendidikan tidak akan terbangun 

dengan utuh dan akhirnya pendidikan tersebut bergerak menuju kehancuran. 

2.2.2 Macam-Macam Peranan Guru 

Menurut Sadirman peranan guru tebagi menjadi 9 peranan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar tersebut yaitu: 

2.2.2.1 Komunikator 

Guru sebagai pelaksana dalam kegiatan proses belajar mengajar 

yang informatif, laboratorium, studi lapangan dan sumber informasi 

kerena itu guru disebut sebagai komunikator. 

2.2.2.2 Motivator/Pemberi Dorongan dan Inspirasi 

Peranan guru sebagai motivator sangat diperlukan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar yang baik adalah 

kegiatan belajar yang dapat menarik minat peserta didik dan 

menyenangkan. Guru harus dapat merangsang dan memberikan 

dorongan serta reinforcement untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didik, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya 

cipta kreativitas. Upaya mengembangkan motivasi belajar mengajar 

dapat melalui berbagai komponen belajar yang variatif.Dengan 
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demikian motivasi guru dalam mengajar harus dibina dan 

ditingkatkan secara terus menerus. 

2.2.2.3 Pengelola Kegiatan Akademik 

Guru sebagai organisator adalah sebagai pengelola kegiatan 

dibidang akademik, penyusunan silabus dan jadwal pelajaran hingga 

kegiatan workshop dan lain-lain. Komponen-komponen kegiatan 

pelajaran semua diorganisasikan, sehingga dapat mencapai 

efektifitas dan efisien dalam belajar pada diri peserta didik. 

2.2.2.4 Pengarah/Direktor 

Guru sebagai pengarah ialah memperlihatkan peranannya 

sebagai pemimpin, pembimbing dan mengarahkan kegiatan belajar 

peserta didik sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan dalam 

pendidikan. 

2.2.2.5 Inisiator/Pengembangan Ide-ide dalam Belajar  

Guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Yaitu ide-

ide kreatif yang dapat dicontoh oleh peserta didik. 

2.2.2.6 Tranmitter 

Guru bertindak sebagai penyebar kebijaksanaan pendidikan dan 

pengetahuan. 

2.2.2.7 Fasilitator 

Guru wajib memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar mengajar misalnya dengan menciptakan suasana kegiatan 

pembelajaran yang kondusif, serasi dengan perkembangan peserta 
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didik, sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung efektif dan 

optimal. 

2.2.2.8 Mediator 

Peran guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah 

dalam kegiatan belajar peserta didik. Seperti menengahi dan 

memberikan jalan dalam kegiatan diskusi. Mediator juga dapat 

diartikan sebagai penyedia media dan bagaimana cara 

mengorganisasikan penggunaan media. 

2.2.2.9 Evaluator  

Peran guru sebagai evaluator, yaitu untuk mengetahui apakah 

tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah 

materi yang diajarkan sudah cukup tepat serta menilai prestasi 

peserta didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya. 

Sehingga dapat menentukan bagaimana peserta didiknya berhasil 

atau tidak. 

2.2.3 Syarat Menjadi Guru Agama 

Dilihat dari segi pendidikan Islam, maka secara umum untuk menjadi 

guru yang baik dan dapat memenuhi tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya adalah sebagai berikut: 

2.2.3.1 Takwa kepada Allah SWT. sebagai syarat menjadi guru  

2.2.3.2 Berilmu sebagai syarat untuk menjadi guru 

2.2.3.3 Sehat jasmani 
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2.2.3.4 Berkelakuan baik atau memiliki akhlakul karimah (Zakiah Daradjat, 

2012, h.40-42). 

Berperilaku baik merupakan syarat serta tanggung jawab bagi guru 

agama tidaklah mudah, pendidik agama harus memiliki keempat hal tersebut 

diantaranya takwa kepada Allah SWT.Adalah tidak mungkin guru agama 

mendidik peserta didik untuk bertakwa kepada Allah SWT. Jika ia sendiri 

tidak bertakwa kepada-Nya. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan 

mendalam, sehat jasmani dan rohani dewasa dalam berpikir dan bertindak 

serta mampu mengendalikan emosi dan berkelakuan baik atau memiliki 

akhlakul karimah, sehingga peserta didik dapat mencontonya.Diantaranya 

tujuan pendidikan ialah membentuk akhlak baik pada peserta didik. 

2.2.4 Fungsi Guru Pendidikan Agama Islam 

Pekerjaan jabatan guru agama adalah luas, yaitu untuk membina seluruh 

kemampuan-kemampuan dan sikap-sikap yang baik dari peserta didik sesuai 

dengan ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa, perkembangan sikap dan 

kepribadian tidak terbatas pelaksanaannya melalui pembinaan didalam kelas 

saja. Dengan kata lain, tugas dan fungsi guru dalam membina peserta didik 

tidak terbatas pada interaksi belajar mengajar saja. 

Fungsi atau guru adalah mendidik (fungsi educational). Fungsi sentral 

ini berjalan sejajar dengan atau dalam melakukan kegiatan belajar mengajar 

(fungsi intruksional dan kegiatan bimbingan, bahkan dalam setiap tingkah 

lakunya dalam berhadapan dengan peserta didik (interaksi edukatif) 

senantiasa terkandung fungsi mendidik. 



 

38 
 

Mengingat lingkup pekerjaan guru seperti yang dilukiskan diatas, maka 

fungsi atau tugas guru itu meliputi pertama, tugas pengajaran atau guru 

sebagai pengajaran, kedua, tugas membimbing atau penyuluhan atau guru 

sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan. Ketiga, tugas sebagai 

administrator atau guru sebagai “pemimpin” (manager kelas) (Zakiah Darajat, 

2011, h.264-265). 

Tugas atau fungsi seorang guru atau pendidik meliputi tiga hal 

diantaranya guru sebagai tugas pengajar yaitu memberikan pengajaran kepada 

peserta didik meliputi membina perkembangan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan, guru sebagai pembimbing yaitu dalam proses pembelajaran 

guru harus membimbing peserta didik dan melakukan penyuluhan serta 

sebagai manager kelas atau mengatur kelas pada saat proses belajar mengajar 

didalam kelas. 

2.3 Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Peserta Didik  

 

2.3.1 Peran Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Dalam peranannya sebagai seorang guru, guru hendaknya membantu 

peserta didik agar dapat mengatasi rasa sulit yang dialami peserta didik. Guru 

dapat memberikan variasi dalam setiap pembelajaran melalui metode dan 

strategi pembelajaran, juga guru dapat memberikan fasilitas yang membantu 

peserta didik dalam belajar. 

Menurut Asri Budiningsi menyatakan bahwa guru mempunyai peran 

kunci dalam proses pendidikan yaitu: 
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2.3.1.1 Menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan 

untuk mengambil keputusan dan tindakan. 

2.3.1.2 Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak 

dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. 

2.3.1.3 Menyebabkan system dukungan yang memberikan kemudahan 

belajar agar peserta didik mempunyai peluang optimal untuk 

berlatih. (Asri Budiningsih, 2012, h.59). 

Salah satu masalah dalam proses pendidikan dan pengajaran yaitu 

kesulitan belajar. Semua upaya dalam pendidikan dan pengajaran diarahkan 

agar peserta didik belajar, sebab melalui kegiatan belajar ini peserta didik 

dapat berkembang agar lebih optimal. Dengan demikian, semua kegiatan 

yang dilakukan oleh guru untuk menemukan kesulitan belajar termaksud 

kegiatan diagnose. 

Selanjutnya, Slameto mengemukakan bahwa guru dapat melakukan 

berbagai peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar, yaitu: 

2.3.1.4 Membangkitkan dorongan kepada peserta didik. 

2.3.1.5 Menjelaskan secara konkret kepada peserta didik apa yang dapat 

dilakukan pada akhir pembelajaran. 

2.3.1.6 Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai sehingga 

dapat merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik di 

kemudian hari. 

2.3.1.7 Membentuk kebiasaan belajar yang baik (Slameto, h.99). 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengtasi 

kesulitan belajar pada peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Guru dapat melakukan perannya dengan berbagai upaya untuk mengatasi 

dan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Upaya yang 

dilakukan oleh guru harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang 

dihadapi oleh peserta didik. Hal ini proses pembelajaran guru dapat 

mengetahui peran yang dilakukan sebagai seorang guru agar peserta didik 

keluar dari masalah kesulitan belajar. Guru dapat memastikan kesiapan 

peserta didik dalam belajar, memilih media pembelajaran yang sesuai, 

memberikan latihan soal kepada peserta didik, memberikan kebebasan 

peserta didik dalam menyampaikan gagasannya, serta membuat peserta 

didik senang dalam belajar.  

Apabila dijumpai dalam kegiatan belajar mengajar kesulitan belajar 

peserta didik dalam menerima pelajaran, maka perlu diadakan suatu 

program perbaikan demi peningkatan prestasi belajar peserta didik sehingga 

dalam pelajarannya mareka tidak jauh ketinggalan dari pada teman-

temannya (Baharuddin, 2016, h.215). Langkah-langkah yang perlu 

ditempuh dalam rangka mengatasi kesulitan belajar peserta didik, dapat 

dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

2.3.1.8 Observasi, cara memperoleh data dengan langsung mengamati 

terhadap objek. Kemudian diseleksi untuk dipilih yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Data-data yang diperoleh dari observasi, 

misalnya: 
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a. Bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti pelajaran, 

adalah tanda-tanda cepat lelah, mudah mengantuk, sukar 

memusatkan perhatian pada pelajaran. Bagaimana kelengkapan 

catatan, peralatan dalam pembelajaran. 

b. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan 

menunjukan gejala cepat lelah, mudah mengantuk, sukar 

konsentrasi, catatannya tidak lengkap, dan sebagainya. 

2.3.1.9 Interviu atau wawancara, baik wawancara terhadap peserta didik 

sendiri, wawancara terhadap guru, sahabat dekat, orang tua atau 

family yang mengetahui banyak tentang peserta didik. 

2.3.1.10 Tes Diagnostik, adalah suatu cara mengumpulkan data dengan tes. 

Tes adalah suatu prosedur yang sistematis untuk membandingkan 

kelakuan dari dua orang atau lebih 

2.3.1.11 Dokumentasi adalah cara mengetahui sesuatu dengan melihat 

catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan orang yang diselidiki. 

2.4 Penelitian Relevan 

Kajian relevan digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian 

yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti dengan 

adanya nilai orisionalitas dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti 

menemukan ada beberapa penelitian yang sama dan penelitian tersebut digunakan 

sebagai acuan perbandingan antara penelitian yang telah ada sebelumnya. 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No

. 

Nama 

Peneliti

/Tahun 

Judul dan 

Tempat 

Peelitian  

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Riska 

Prasetia

/2017 

Upaya 

Komite 

Madrasah 

dalam 

Mengatasi 

Kesulitan 

Belajar 

Membaca 

Al-Quran 

Siswa MI 

Muhamma

diyah IV 

Kasihan 

Tegalomb

o Pacitan 

Tempat 

Penelitian 

di MI 

Muhamma

diyah 

Kasihan 

IV 

Tegalomb

o Pacitan 

Jenis 

penelitian 

yaitu 

penelitian 

kualitatif, 

Pendekatan 

kuallitatif 

adalah 

prosedur 

penelitian 

yang 

menghasilk

an data 

deskriptif. 

Upaya 

komite 

madrasah 

sebagai 

mediator 

dalam 

mengatasi 

kesulitan 

belajar 

member 

dukungan 

yang berupa 

fasilitas, 

sarana dan 

prasarana 

yang berupa 

papan tulis, 

kapur tulis, 

iqro dan Al-

Quran dan 

mencarikan 

tenaga 

pengajar 

serta 

memberikan 

uang gaji 

untuk 

pengajar 

setiap 

bulannya. 

Bentuk 

peran 

komite 

sekolah 

dalam 

member 

dukungan 

dari 

masyarakat 

adalah 

Sama-

sama 

membahas 

tentang 

kesulitan 

belajar 

yang 

dialami 

peserta 

didik  

Membahas 

kesulitan 

belajar 

membaca 

Al-Quran, 

perbedaann

ya juga 

terletak 

pada tempat 

dan fokus 

penelitianny

a 
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bentuk 

penyerahan 

tanah untuk 

waqaf, iuran 

(infak dan 

shadaqah), 

ikut serta 

mendirikan 

bangunan 

sekolah, 

memberikan 

sarana dan 

prasarana. 

 

 

2. Nila 

Intan 

Nita/20

18 

Problemati

ka 

Pembelaja

ran 

Pendidika

n Agama 

Islam 

(PAI) di 

SMK 

Saraswati 

Salatiga. 

Tempat 

penelitian 

di SMK 

Saraswati 

Salatiga  

Jenis 

metode 

yang 

digunakan 

adalah 

metode 

kualitatif 

dengan 

menggunak

an 

pendekatan 

field 

research. 

Problem 

yang 

ditemukan 

adalah 

siswa masih 

banyak 

yang belum 

bisa baca 

tulis Al-

Quran, 

waktu 

pembelajara

nnya 

kurang, sulit 

mengkondis

ikan siswa. 

Solusi atau 

pemecahan 

masalah 

yang 

dihadapi 

dalam 

pembelajara

n PAI yaitu 

dengan 

diadakanny

a kegiatan 

BTQ, 

memotivasi 

siswa agar 

minat dalam 

Sama-

sama 

membahas 

tentang 

kesulitan/p

roblematik

a yang 

dialami 

peserta 

didik 

Perbedaann

ya juga 

terletak 

pada tempat 

dan  waktu 

penelitian 

dan  fokus 

penelitianny

a 
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pembelajara

n PAI dapat 

meningkat, 

member 

jam 

tambahan di 

luar 

sekolah. 

 

Penelitian yang disebutkan diatas hanya memiliki keidentikan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, yakni membahas tentang kesulitan belajar peserta 

didik. Adapun aspek perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan 

penelitian Riska Prasetia terletak pada fokus dan tempatnya,  kalau telaah terlebih 

dahulu membahas tentang mengatasi kesulitan belajar membaca Al-Quran, sedangkan 

penelitian sekarang membahas tentang mengatasi kesulitan belajar Pendidikan Agama 

Islam (PAI). 

Demikian pula Nila Intan Nita yang meneliti tentang problematika Pendidikan 

Agama Islam (PAI) masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran,waktu 

pembelajaran PAI dirasa kurang karena materinya terlalu banyak, aspek perbedaan lain 

latar belakang, kajian teori, lokasi dan waktu penelitian berbeda satu sama lain, serta 

sumber data penelitian.  

2.5 Kerangka Pikir 

Dalam proses belajar mengajar dibutuhkan kekompakan antara guru dan 

peserta didik, supaya hasil 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 
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informasi tersebut sampai kepada peserta didiknya dengan baik. Guru memastikan 

bahwa semua peserta didik dapat menerima 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 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 

peserta didiknya guru juga harus belajar menjadikan dirinya menjadi guru yang baik dan 

banyak mengikuti pelatihan-pelatihan agar wawasannya lebih luas lagi agar kesulitan 

belajar peserta didik menjadi berkurang bahkan tidak mendapatkan kesulitan dalam 

belajar. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa guru professional adalah guru yang dapat 

mengatasi segala persoalan proses pembelajaran didalam dan diluar kelas. Peserta didik 

yang sukses mendapatkan nilai baik dan peserta didik yang memiliki budi pekerti yang 

baik akan lahir dari guru professional. Guru tersebut menjalankan profesi gurunya 

dengan sepenuh hati. Sehingga apa yang berikan dapat diterima oleh peserta didiknya. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir  

 

Guru dan Peserta didik 

Melaksanakan Proses 

Pembelajaran 

Mengalami Kesulitan Belajar 

Peran Guru Mengatasi 

Kesulitan Belajar Peserta 

Didik 


