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Abstract:  The teacher's role in overcoming Arabic learning difficulties is very helpful. Difficulty 

learning Arabic experienced by students comes from two factors, namely internal factors and 

external factors: a.Internal factors come from the physical and psychological conditions of the 

students themselves. b.Meanwhile, external factors focus on three environments, namely family, 

school and community environment. The teacher's effort in overcoming difficulties in learning 

Arabic is to provide motivation and complete facilities. 

 

Kata Kunci : Overcome The Difficulties Of Learning Arabic 
 

A. Pendahuluan 

Allah  menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi dengan dilengkapi berbagai 

kesempurnaan. Berbagai kesempurnaan (terutama akal) yang menjadikan manusia lebih mulia dari makhluk 

Allah  yang lain, tentu saja apabila manusia mampu memfungsikan segala potensi sesuai dengan kodratnya. 

Namun jika manusia menyalahgunakan kelengkapan dan potensi yang diberikan Allah  itu, maka manusia 

dapat menjadi makhluk yang memiliki derajat rendah dan bahkan lebih hina dari binatang sekalipun. 

Potensi yang ada pada manusia selayaknya difungsikan dan dikembangkan sesuai dengan 

kodratnya, sehingga mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya, termasuk membekali diri dengan ilmu 

pengetahuan. Allah  berfirman dalam QS. Al-Alaq (96): 1-5 yang berbunyi : 

Artinya :  

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajarkan 

manusia dengan perantaraan kalam.Dia mengajarkan kepada manusia dari apa yang tidak 

diketahuinya."
1
  

 

Sabda Nabi Muhammad  : 
 )رواه أحمد و ابن ماجو(  فَِريَضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلِم  طَلَُب اْلِعْلِم 

Artinya :  

"Menuntut ilmu itu fardhu (wajib) bagi setiap muslim." (H. R. Ahmad dan Ibnu Majah) 
2
 

 

Dari dua nash tersebut dapat dipahami bahwa agama Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan 

pentingnya pendidikan. Dengan demikian agama ini menekankan perlunya orang belajar membaca, menulis 
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serta memperdalam ilmu pengetahuan. Dengan berbekal ilmu pengetahuan manusia akan memperoleh 

derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia, baik menurut pandangan Allah  maupun manusia. Dan hal 

ini dapat diperoleh dengan cara beriman kepada Allah  dan memperbanyak serta memperluas ilmu 

pengetahuan. Allah  telah berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu 

beberapa derajat, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Mujaadilah (58) : 11 yang berbunyi :  

Artinya :  

" Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang 

berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu 

kerjakan. "
3
 

Dalam kaitannya dengan menuntut ilmu, bahasa Arab merupakan salah satu disiplin ilmu 

yang perlu dipelajari. Sebab seiring dengan kemajuan zaman yang kian pesat, kemampuan bahasa 

Arab sangat dibutuhkan, khususnya di Indonesia. Namun sayang sangat sedikit lembaga pendidikan 

di Indonesia yang mengajarkan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa asing lainnya. Padahal 

negeri ini mayoritas penduduknya muslim (merupakan populasi muslim terbesar di dunia). Tidak 

perlu diragukan lagi, sudah sepantasnya seorang muslim mencintai bahasa Arab dan berusaha 

menguasainya. Allah telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an karena bahasa Arab 

adalah bahasa terbaik yang pernah ada, sebagaimana firman Allah  dalam QS. Yusuf (12) : 2 yang 

berbunyi :  

Artinya :  

"Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu 

memahaminya. "
4
 

Seorang ulama bernama Ibnu Katsir, ketika menafsirkan surat Yusuf ayat 2 di atas 

mengatakan bahwasanya al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab karena bahasa tersebut paling 

fasih, jelas, luas, dan maknanya lebih menyentuh jiwa manusia. 
5
 

Oleh karena itu kitab yang paling mulia (al-Qur'an) diturunkan kepada rasul yang paling 

mulia (Rasulullah ), dengan bahasa yang termulia (Arab), melalui perantara malaikat yang paling 

mulia (Jibril), ditambah kitab inipun diturunkan di negeri paling mulia diatas muka bumi (Arab), 

serta awal turunnya pun pada bulan yang paling mulia (Ramadhan), sehingga Al-Qur'an menjadi 

sempurna dari segala sisi. 
6
 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah  ََرِحَمهوُ َهُ َََعهالى  dalam kitab Iqtidhous Shirotil Mustaqim 

Limukholafati Ashhabil Jahim menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika Allah menurunkan kitab-
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Nya dan menjadikan Rasul-Nya sebagai penyampai risalah (al-Kitab) dan al-Hikmah (as-Sunnah), 

serta menjadikan generasi awal agama ini berkomunikasi dengan bahasa Arab, maka tidak ada jalan 

lain dalam memahami dan mengetahui ajaran Islam kecuali dengan bahasa Arab.
7
 

Oleh karena itu memahami bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Sebab dengan 

memahami bahasa Arab, seorang muslim akan mudah memahami agama Allah , menegakkan 

syi’ar-syi’ar agama ini, serta memudahkan dalam mencontoh generasi awal (kaum Muhajirin dan 

Anshar) dalam keseluruhan perkara mereka. 
8
 

Selain itu bahasa Arab adalah bahasa persatuan kaum muslimin sedunia, alat komunikasi antara 

Allah  dengan hamba-Nya (Rasulullah ), berupa al-Qur'an. Bahkan sampai saat ini bahasa Arab masih 

merupakan bahasa yang tetap terjaga universalitasnya, sejajar dengan bahasa intrenasional kontemporer, 

yaitu bahasa Inggris. Di antara bukti yang tidak dapat disangkal bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa 

internasional adalah dipakainya angka Arab (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) untuk mempermudah penulisan angka 

matematis, mengingat angka Romawi tidak mampu digunakan untuk penulisan nilai yang nominalnya besar. 

Sehingga di dalam kamus bahasa Inggris, angka-angka tersebut dinamakan "Arabic Numeral".
9
  

Oleh karena itu, hendaknya kita bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab sebagaimana yang 

pernah dikatakan sahabat Umar bin Khattab  :  

  ِدْينُِكمْ  أَْحِرُصىا َعلَى َََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِة فَإِنَهَا ُجْزٌء ِمنْ 

 

Artinya :  

"Bersemangatlah dalam mempelajari bahasa Arab, karena sesungguhnya mempelajari bahasa Arab 

adalah sebagian dari agamamu. " 
10

 

 

Namun saat ini sungguh sangat ironis dan menyedihkan, sekolah-sekolah di negeri kita, 

bahasa Arab tersisihkan oleh bahasa-bahasa lain. Padahal mayoritas penduduk negeri kita beragama 

Islam, sehingga keadaan kaum muslimin di negeri ini jauh dari tuntunan Allah  dan Rasul-Nya. 

Dan biasanya, alasan paling klasik yang sering dilontarkan adalah lamanya masa belajar dan rasa 

bosan yang dengan cepat menghantui para pelajar. Apalagi ditambah dengan padatnya aktifitas 

siswa di luar jam kursus, sehingga biasanya lembaga kursus itu menyelenggarakan pengajaran 

bahasa Arab dengan cara non-intensif. Kursus diselenggarakan seminggu sekali, atau seminggu dua 

kali. Sekali pertemuan hanya 2 atau 3 jam saja. Dilihat dari sisi keintensifannya saja, sudah 

terbayang kegagalannya. Semua itu kemudian diperparah lagi dengan pengajar yang bukan ahlinya  

Masalah kurikulum pengajaran pun seringkali malah menjadi faktor penghalang besar. Yaitu ketika 

para siswa dipaksakan dengan berbagai macam aturan, rumus, kaidah, tapi kurang praktek langsung. Bisa 
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jadi secara teori mereka sangat paham, tapi giliran harus menggunakan bahasa itu baik secara lisan, tulisan 

atau pendengaran, semua jadi berantakan alias gagal total. Kasusnya mirip dengan orang yang belajar 

berenang secara teoritis, menguasai aturan gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya katak dan lainnya. Tapi giliran 

masuk kolam, tenggelam dan tidak timbul-timbul lagi. Sungguh sangat menyedihkan. 

Memang diakui bahawasanya proses belajar tersebut tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. 

Hambatan atau rintangan akan senantiasa muncul setiap waktu baik itu kesulitan mengajar guru, kesulitan 

belajar siswa dan sebagainya. Sehingga dengan beberapa hambatan tersebut diharapkan guru dan siswa yang 

bersangkutan akan lebih dinamis dan inovatif. 

Oleh karena itu, keberadaan guru di sekolah yang berperan untuk membantu siswa yang 

mengalami kesulitan dalam berbagai hal terutama masalah kesulitan belajar bahasa Arab harus senantiasa 

mendapat perhatian yang serius agar kesulitan belajar tersebut dapat segera teratasi. Dari sini peranan guru di 

sekolah mulai diperlukan dan bukan saja untuk mengatasi kesulitan belajar siswa akan tetapi juga membantu 

guru dalam mengenal siswanya secara lebih dalam sehingga proses belajar mengajar dapat  lebih efektif dan 

efisien. 

B. Guru Dalam Proses Belajar Mengajar  

1.  Makna Guru  

Di era globalisasi seperti sekarang ini, guru masih tetap memegang peranan penting dalam 

proses belajar-mengajar. Peranan guru dalam proses belajar-mengajar belum dapat digantikan oleh 

mesin, radio, tape recorder, ataupun oleh komputer yang paling modern sekalipun. Masih terlalu 

banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan lain-

lain yang diharapkan merupakan hasil dari proses belajar-mengajar, tidak dapat dicapai melalui 

alat-alat tersebut. Dari sinilah kita dapat melihat kelebihan manusia, dalam hal ini guru daripada 

alat-alat teknologi yang diciptakan manusia untuk membantu dan mempermudah kehidupannya. 

Dengan demikian, dalam sistem pengajaran manapun, guru selalu menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan, meskipun peran yang dimainkan yang akan berbeda sesuai dengan tuntutan sistem 

pengajaran. Maka dapatlah dikatakan bahwa dalam pengajaran atau dalam proses belajar-mengajar 

seorang guru berperan sebagai sutradara sekaligus sebagai aktor. Artinya, melalui gurulah tugas dan 

tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pengajaran di sekolah. 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa mengajar itu merupakan hal yang sangat 

penting, seperti halnya yang telah ditekankan dalam Islam bahwa pada hakekatnya manusia dituntut 

untuk saling mengajar dan memberikan nasehat antara satu dengan yang lainnya, seperti yang 

diterangkan oleh Allah   dalam Q S. an-Nahl (16) : 125 yang berbunyi : 

Artinya : 

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui 
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tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk."
11

 

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengajar ada tiga cara yang 

digunakan, yaitu : 

 Dengan cara hikmah, yaitu cara yang lemah lembut  dalam mengajak berbuat ma'ruf 

dan mencegah yang mungkar. 

 Dengan jalan memberikan pelajaran yang baik sehingga dapat  menyentuh hati mereka. 

 Dengan jalan berdiskusi dengan baik pula, yaitu tidak memaksakan untuk mengikuti 

sesuatu pendapat. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian guru, maka penulis akan mengemukakan 

beberapa pendapat. Dalam buku Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Suatu Pendekatan 

Teoretis Psikologis  oleh Drs. Syaiful Bahri Djamarah, M. Ag disebutkan bahwa :  

"Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan 

membina anak didik, baik secara secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar 

sekolah." 
12

 

Sedangkan menurut Muhibbin Syah, M.Ed, dalam buku Psikologi Pendidikan dengan 

Pendekatan Baru, "Guru adalah pendidik profesional yang wajib memiliki komitmen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan" 
13

  

Selanjutnya di dalam buku Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar karangan Sardiman A. 

M, disebutkan  bahwa : 

"Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut 

berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan." 
14

 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat dipahami bahwa guru adalah seorang anggota 

masyarakat yang memiliki profesi, kewajiban, dan tanggung jawab untuk membimbing, membina 

serta melaksanakan tugas mengajar / transfer ilmu kepada anak didik dalam proses belajar 

mengajar, dan ikut berperan serta dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial 
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di bidang pendidikan dan pembangunan dengan berdasar pada kode etik profesinya demi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan 

  

2. Fungsi dan Peranan Guru 

a. Fungsi Guru 

Berbicara tentang fungsi guru, berarti kita bicara tentang jabatan atau pekerjaan yang 

dilakukan oleh guru. Pekerjaan sebagai guru adalah profesi yang luhur dan mulia, baik ditinjau dari 

sudut masyarakat, negara, maupun sudut keagamaan.  

Tidak sembarang orang dapat menjalankan tugasnya sebagai guru karena bukan sekedar 

mengajar saja melainkan juga mendidik. Tinggi-rendahnya dan maju-mundurnya tingkat 

kebudayaan masyarakat atau bangsa sebagian besar bergantung pada pendidikan dan pengajaran 

yang diberikan oleh guru. 

Oleh sebab itu, menjadi seorang guru harus berkeyakinan dan bangga bahwa ia dapat 

menjalankan fungsi atau tugasnya sebagai penentu tinggi-rendahnya derajat suatu masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

Menurut Gagne yang dikutip oleh Muhibbin Syah, M. Ed. dalam bukunya yang berjudul  

Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, fungsi guru ada 3, yaitu : 

a. Designer of instruction (perancang pengajaran) 

b. Manager of instruction (pengelola pengajaran) 

c. Evaluator of student learning (penilai prestasi belajar siswa) 
15

 

 

Namun di dalam buku Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah oleh Drs. Dewa Ketut 

Sukardi dikemukakan bahwa fungsi guru ada 5 yaitu : 

"Sebagai perancang pengajaran (designer of instruction), pengelola pengajaran (manager 

of instruction), evaluator of student learning, motivator belajar dan sebagai pembimbing." 
16

 

 

Guru sebagai perancang pengajaran maksudnya adalah bahwa guru dituntut memiliki 

kemampuan untuk merencanakan (merancang) kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. 

Sedangkan guru sebagai pengelola pengajaran maksudnya adalah bahwa guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan 

kondisi belajar sedemikian rupa sehingga setiap siswa dapat belajar dengan baik dan nyaman. 
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Adapun guru dengan fungsinya sebagai  evaluator of student learning, maksudnya bahwa 

guru dituntut secara terus menerus mengikuti hasil-hasil (prestasi) belajar yang telah dicapai siswa-

siswanya dari waktu kewaktu. Informasi yang diperoleh melalui cara ini merupakan feed back 

(umpan balik) terhadap proses kegiatan belajar mengajar, yang selanjutnya akan dijadikan bahan 

untuk memotivasi siswa dalam meningkatkan belajarnya sehingga dapat mencapai hasil yang 

optimal. 

Sedangkan maksud dari guru sebagai pembimbing adalah bahwa guru dituntut untuk 

mengadakan pendekatan bukan hanya pendekatan instruksional melainkan dibarengi dengan 

pendekatan yang bersifat pribadi dalam setiap proses belajar mengajar berlangsung.  

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi guru adalah 

bukan saja sebagai pengajar yang mentransfer / memindahkan pengetahuan kepada anak didik saja, 

tetapi guru juga berfungsi sebagai perancang pengajar, pengelola pengajar, penilai prestasi belajar 

siswa, motivator belajar, dan sebagai pembimbing. 

b. Peranan Guru 

Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing, maka 

diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Peranan guru ini akan senantiasa 

menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan 

siswa, sesama guru, maupun dengan staf sekolah lainnya. Dari berbagai interaksi belajar mengajar 

dapat dipandang sebagai sentral bagi peranannya, sebab disadari atau tidak disadari bahwa sebagian 

dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk menggarap proses belajar mengajar dan 

interaksi dengan siswanya. 

Di dalam buku Asas-asas Praktik Mengajar oleh Dr. D. N. Adjai Robinson dinyatakan 

bahwa : 

"Guru memilliki peranan ganda, yaitu menawarkan dan mengorganisasi keterampilan 

dalam pengorganisasian mata pelajaran melalui penggunaan bermacam-macam alat pengajaran 

untuk membantu siswa mengembangkan sejumlah kemampuan yang dimilikinya." 
17

 

Pernyataan tersebut di atas mencerminkan bahwa sistem pengajaran baru dapat 

berlangsung dengan baik apabila guru mengetahui peranannya, yaitu tidak hanya sebagai penyaji 

informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing, yang lebih banyak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. 

Prey Katz mengemukakan bahwa : 

"Peranan guru adalah sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasehat-

nasehat, motivator, sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan 

sikap dan tingkah laku serta nilai orang yang menguasai bahan yang diajarkan."
18
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Sedangkan Drs. Syaiful Djamarah, M. Ag dalam bukunya Guru dan Anak Didik dalam 

Interaksi Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis  mengemukakan bahwa peranan guru 

adalah sebagai berikut : 

1. Korektor 

2. Inspirator 

3. Informator 

4. Organisator 

5. Motivator 

6. Inisiator 

7. Fasilitator 

8. Mediator 

9. Evaluator. 
19

 

Kemudian James W. Brown menyatakan bahwa : 

"Tugas dan peranan guru antara lain : menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, 

merencana dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan 

siswa." 
20

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa peranan guru dalam kegiatan belajar adalah sebagai informator, korektor, inspirator, 

organisator, motivator, inisiator, fasilitator, mediator dan evaluator. 

a. Guru sebagai informator 

Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah 

diprogramkan dalam kurikulum. Untuk menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan 

bahasa adalah kuncinya, ditopang dengan penguasaan bahan yang akan diberikan kepada anak 

didik. 

b. Korektor 

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang 

buruk. Kedua nilai ini mungkin telah dimiliki anak didik dan mungkin pula telah mempengaruhi 

sebelum anak didik masuk sekolah.  

Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus 

disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Bila guru membiarkannya, berarti guru telah 

                                                                                                                                                                                                 
18

 Sardiman A. M, op. cit., h. 141. 
19

 Syaiful Bahri Djamarah,  Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis  
(Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 43-48 

20
 Sardiman A. M, op. cit., h. 142. 
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mengabaikan peranannya sebagai korektor, yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku 

dan perbuatan anak didik. 

c. Inspirator 

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan petunjuk yang baik bagi kemajuan 

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

pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. 

d. Organisator 

Guru juga berperan sebagai organisator. Artinya, bahwa guru dituntut untuk mampu 

mengorganisasikan sedemikian rupa semua komponennya yang berkaitan dengan kegiatan belajar 

mengajar, seperti mengelola dan mengorganisir kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, 

menyusun kalender akademik, jadwal pelajaran, dan aktivitas lainnya. 

e. Motivator 

Motivasi mendorong timbulnya perbuatan belajar, sehingga seorang guru senantiasa 

memberikan motivasi atau dorongan kepada siswanya agar bergairah dan aktif belajar. Sehubungan 

dengan hal ini, maka ada 4 hal yang dapat dikerjakan guru dalam memberi motivasi, yaitu 

sebagaimana yang dikemukakan Drs. H. Abu Ahmadi dan Drs. Widodo Supriyono, sebagai berikut 

: 

1. Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar. 

2. Menjelaskan secara kongkrit kepada siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir 

pengajaran.  

3. Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai sehingga dapat merangsang 

untuk mencapai prestasi yang lebih baik dikemudian hari.  

4. Membentuk kebiasaan belajar yang baik.
21

 

 

Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak didik. 

Penganekaragaman cara belajar memberikan penguatan dan sebagainya, juga dapat memberikan 

motivasi pada anak didik untuk lebih bergairah dalam belajar.  

f. Inisiator 

Guru juga berperan sebagai inisiator. Maksudnya, memiliki ide-ide yang kreatif dalam 

proses belajar mengajar yang dapat dijadikan contoh oleh anak didik. Dengan demikian guru telah 

menjalankan peranannya sebagai ing ngarso sung tulodo. 

g. Fasilitator 

                                                           
21

 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 107.  
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Sebagai fasilitator, guru senantiasa memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar mengajar dengan cara menciptakan suasana kegiatan belajar yang sesuai dengan keadaan 

dan perkembangan siswa.  

h. Mediator 

Apabila siswa mengalami suatu masalah, maka guru berperan sebagai mediator untuk 

mencari atau memberikan jalan keluar yang terbaik, khususnya dalam masalah kegiatan belajar 

siswa. Sebagai mediator, guru dapat diartikan sebagai penengah dalam proses belajar anak didik. 

Dalam diskusi, guru dapat berperan sebagai penengah, yang mengatur lalu-lintas jalannya diskusi. 

i. Evaluator 

Untuk memperoleh umpan balik dari proses belajar mengajar, maka diperlukan adanya 

evaluasi oleh guru, baik evaluasi intrinsik maupun evaluasi ekstrinsik. Dalam hal ini guru 

mempunyai otoritas untuk menilai prestasi siswa dalam bidang akademis maupun tingkah laku 

sosialnya. 

Demikianlah peranan guru dalam proses belajar mengajar, yang bertanggung jawab 

terhadap keseluruhan kepribadian siswa. 

Bertolak dari hal ini, maka fungsi dan peranan guru berorientasi pada tiga hal yaitu 

mendidik, memberi fasilitas belajar dan mengembangkan potensi siswa. 

 

C. Kesulitan Belajar 

1. Pengertian Kesulitan Belajar 

     Kesulitan belajar memiliki pengertian yang luas dan kompleks. Namun uraian lebih 

lengkap tentang masalah kesulitan belajar dapat dimulai dengan memahami pengertian belajar. 

Dalam proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. 

Dengan demikian, berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan lebih banyak tergantung pada 

bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Oleh karena itu, penulis akan 

menguraikan pengertian belajar menurut para ahli, sebagai berikut : 

a. Menurut Morgan dalam buku Introduction to Psychology mengemukakan : "Belajar adalah 

setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil 

dari latihan dan pengalaman."
22

 

b. Menurut Chaplin dalam bukunya yang berjudul Dictionary Psychology : "Belajar adalah 

perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan 

pengalaman." 
23

 

                                                           
22

 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Cet. III. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 211 
23

 Muhibbin Syah, op.  cit., h. 90.  
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c. Menurut W.H Burton dalam bukunya yang berjudul The  Guidance Of Learning Activity, 

belajar adalah : 

    "Suatu perubahan pada diri individu sebagai akibat atau hasil interaksi antara individu 

dengan lingkungannya yang menjadikannya mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi 

untuk hidup secara wajar dalam lingkungannya." 
24

  

 

Dari beberapa defenisi belajar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara terus 

menerus melalui berbagai macam aktivitas sebagai akibat latihan, pengalaman dan mendapatkan 

pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang terarah dan dapat 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 

Kesulitan merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan 

untuk mencapai suatu tujuan sehingga diperlukan usaha yang lebih giat untuk mengatasi hambatan 

itu. 

Adapun pengertian kesulitan belajar menurut Ischak dan Warji adalah : 

"Kesulitan belajar adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menunjukkan bahwa dalam 

mencapai tujuan pengajaran sejumlah siswa mengalami kesulitan dalam menguasai secara 

tuntas bahan pelajaran yang diajarkan atau dipelajari." 
25

  

 

Dalam buku Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar oleh Dr. Mulyono Abdurrahman 

disebutkan bahwasanya kesulitan belajar (Learning Disability) adalah suatu gangguan dalam satu 

atau lebih dari proses psikologi dasar yang mencakup pemahaman dan pengguanaan bahasa lisan 

dan tulisan dimana gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan 

mendengarkan, berfikir, berbicara, membaca dan menulis.
26

 

Selanjutnya Koestoer Partowisastro dan A. Adi Suparto mengatakan bahwa : 

"Kesulitan belajar adalah suatu masalah belajar itu timbul kalau seorang siswa tidak 

memenuhi harapan-harapan yang disyaratkan kepadanya oleh sekolah, baik harapan yang 

ada dalam pandangan dan tanggapan dari para guru dan kepala sekolah."
27

 

 

                                                           
24

 Abdurrahman, Pengelolaan Pengajaran (Cet. V. Ujung Pandang: Bintang Selatan , 1994), h. 98. 
25

 Ischak SW dan Warji R, Program Remedial dalam Proses Belajar Mengajar (Cet. II. Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 
69. 

26
  Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar (Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 6.   

27
  Koestoer Partowisastro dan A. Adi Suparto, Diagnosa dan Pemecahan Kesulitan-kesulitan Belajar (Cet. I. Jakarta: 

Erlangga, 1986), h. 46.   
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Dari pengertian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kesulitan belajar 

merupakan suatu masalah belajar yang dialami oleh siswa ditandai dengan menurunnya prestasi 

belajar yang dicapainya karena berada di bawah taraf yang semestinya. 

Belajar di sekolah senantiasa tidak berhasil secara mulus, sering ada hal-hal yang 

mengakibatkan kegagalan minimal menjadi gangguan dalam pencapaian hasil perbuatan. Hambatan 

tersebut dianggap hal yang berada di luar kekuasaan untuk dihindari adanya dan tak seorang pun 

yang tidak mengalami dalam kehidupannya. Besar kecilnya hambatan itu sebenarnya sangat relatif, 

tergantung pada individu yang mengalaminya. 

Di antara kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dalam belajarnya adalah kesulitan dalam 

memahami bacaan, menyimak, mengerti penjelasan guru, belajar secara individu dan belajar secara 

kelompok. Kesulitan ini biasanya menyebabkan siswa gagal dalam studinya. Oleh karena itu, 

hambatan atau kesulitan  belajar siswa dianggap sebagai hal yang negatif, tetapi sebaliknya adanya 

kesulitan belajar yang mengakibatkan timbulnya semangat baru untuk lebih giat belajar, maka 

hambatan dan kesulitan itu dianggap sebagai hal yang positif. 

Abin Syamsuddin Makmun mengutip pendapat Burton mengenai siswa yang mengalami 

kesulitan belajar, Burton menyatakan bahwa : 

"Seorang siswa dapat dipandang atau dapat diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang 

bersangkutan menunjukkan kegagalan (failure) tertentu dalam mencapai tujuan 

belajarnya." 
28

 

 

Kegagalan-kegagalan tersebut di atas, lebih lanjut didefenisikan oleh  Burton sebagai 

berikut : 

a. Siswa dikatakan gagal apabila dalam batas-batas waktu tertentu yang bersangkutan 

tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan (level of mastery) 

minimal dalam pelajaran tertentu, seperti yang telah ditetapkan oleh orang dewasa atau 

guru (criterion refe rencod) 

b. Siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan atau 

mencapai prestasi yang semestinya (berdasarkan ukuran tingkat kemampuannya : 

intelegensi, bakat) ia diramalkan (predicted) akan dapat mengerjakannya atau mencapai 

suatu prestasi, namun ternyata tidak sesuai kemampuannya. 

c. Siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tingkat 

penguasaan (level of master) yang diperlukan sebagai prasyarat (prerequisite) bagi 

kelanjutan (continuity) pada tingkat pelajaran berikutnya.
29

 

                                                           
28

 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan (Cet. II. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 207. 
29

 Ibid., 
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Dari keempat defenisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang siswa 

diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan tidak berhasil mencapai taraf 

kualifikasi hasil dalam proses belajarnya dalam batas waktu yang telah ditentukan.  

2. Faktor-Faktor Kesulitan Belajar 

Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja 

akademik atau prestasi belajarnya. Namun kesulitan belajar juga dibuktikan dengan munculnya 

kelainan perilaku siswa seperti suka berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, 

sering tidak masuk sekolah dan sering minggat dari sekolah. 

Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua 

macam yaitu : 

a. Faktor intern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri 

siswa sendiri. 

b. Faktor ekstern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar siswa. 

  

 Dari uraian tersebut di atas, penulis lebih lanjut menguraikan faktor-faktor penyebab 

timbulnya kesulitan belajar tersebut sebagai berikut : 

1) Faktor Intern 

Faktor intern terdiri atas beberapa bagian, antara lain sebagai berikut : 

a. Faktor fisiologis 

 Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap belajarnya seseorang. Orang 

yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan 

kelelahan. Faktor fisiologis ini meliputi : 

1. Faktor Kesehatan 

 Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Anak yang sakit / kurang sehat dapat 

mengalami kesulitan belajar, sebab ia mudah capek, kurang bersemangat, mudah pusing, 

mengantuk, daya konsentrasinya hilang, kurang darah, ataupun ada gangguan-gangguan fungsi alat 

inderanya serta tubuhnya. Karena itu, seorang guru atau petugas diagnostik harus meneliti kadar 

gizi makanan dari anak. Selain itu anak didik dianjurkan untuk senantiasa istirahat, olahraga, dan 

rekreasi. 

 Dari uraian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa siswa akan mengalami kesulitan 

belajar apabila kesehatannya terganggu atau sakit. Seseorang yang mengalami gangguan kesehatan 

akan mengakibatkan siswa malas untuk belajar karena daya konsentrasinya hilang, mudah capek 

disebabkan daya tahan tubuhnya lemah.   

2. Cacat Tubuh 

 Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai 

anggota badan, karena cacat merupakan hambatan dalam proses belajar mengajar. Olehnya itu, 
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siswa yang mengalami cacat tubuh akan mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Cacat ini 

dapat dibedakan atas 2 yaitu : 

a) Cacat tubuh ringan, seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan dan gangguan 

psikomotor. 

b) Cacat tubuh tetap (serius), seperti buta, tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh dan lain-

lain. 

 Bagi golongan yang ringan, maka hendaknya ia mengikuti pendidikan umum, asal guru 

memperhatikan dan menempuh placement yang tepat. Namun untuk golongan yang tetap (serius), 

maka harus masuk pendidikan khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB). 

 Dari uraian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa cacat tubuh merupakan 

faktor penghambat dalam belajar, sebab anak tidak dapat menerima pelajaran sebagaimana 

mestinya, melainkan ia harus belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu 

agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya itu. 

b. Faktor psikologis 

 Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis. Faktor ini 

sangat penting bagi perkembangan anak secara utuh terutama terhadap perkembangan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Faktor psikologis ini sering menjadi penghambat bagi kemajuan anak 

dalam proses belajarnya. Beberapa faktor psikologis yang utama akan dikemukakan disini secara 

singkat adalah : 

1. Intelegensi 

 Intelegensi atau kecerdasan sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan siswa dalam 

belajar. Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang 

mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. Tetapi siswa yang mempunyai intelegensi yang tinggi 

belum tentu berhasil dalam belajarnya, hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang 

kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedangkan intelegensi adalah salah satu 

faktor di antara faktor yang lain. 

 Jika faktor lain itu bersifat menghambat / berpengaruh negatif terhadap belajar, maka siswa 

gagal dalam belajar. Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang normal dapat berhasil dengan 

baik dalam belajar, artinya dapat menerapkan metode belajar yang efisien  dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajarnya (faktor jasmani, psikologis, keluarga, masyarakat, sekolah ) memberi 

pengaruh positif. 

 Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa siswa yang mempunyai intelegensi 

tinggi akan lebih berhasil dibanding dengan siswa yang mempunyai intelegensi rendah. Kesulitan 

belajar tidak hanya menimpa siswa yang berkemampuan rendah saja, tetapi dialami oleh siswa yang 

berkemampuan tinggi disebabkan oleh berbagai faktor. 
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2. Bakat 

 Bakat merupakan potensi dasar yang dibawa sejak lahir, karena setiap individu mempunyai 

bakat yang berbeda-beda. Bakat adalah faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil 

belajar seseorang, olehnya itu siswa yang mempunyai bakat dalam mempelajari sesuatu, maka ia 

tidak akan mengalami kesulitan. Sebaliknya siswa yang tidak punya bakat dalam suatu pelajaran, 

maka ia akan mengalami kesulitan dalam belajar. 

 Mengacu dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa bakat merupakan salah 

satu faktor penyebab kesulitan belajar karena yang dipelajarinya tidak sesuai dengan bakat yang 

dimilikinya.  

3. Minat 

 Minat sangat mempengaruhi proses hasil belajar. Kalau seseorang tidak berminat untuk 

mempelajari sesuatu, maka tidak dapat diharapkan bahwa dia akan berhasil dengan baik. 

Sebaliknya kalau seseorang mempelajari sesuatu dengan penuh minat, maka dapat diharapkan 

bahwa hasilnya akan lebih baik. Ada tidaknya minat terhadap suatu pelajaran dapat dilihat dari cara 

anak mengikuti pelajaran, lengkap tidaknya catatan. Dari tanda-tanda itu seorang guru dapat 

menemukan apakah sebab kesulitan belajarnya disebabkan karena tidak adanya minat atau oleh 

sebab yang lain. 

 Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ada tidaknya minat terhadap suatu 

pelajaran dapat dilihat dari cara siswa dalam mengikuti pelajaran dan bila anak didik tidak 

bersungguh-sungguh dalam proses belajar mengajar, maka hal ini dapat  menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan belajar disebabkan karena siswa tidak mempunyai minat terhadap pelajaran 

tersebut.   

4. Motivasi 

 Motivasi merupakan dorongan yang mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta 

kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat 

belajar dengan baik atau mempunyai motivasi untuk berfikir dan memusatkan perhatian, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan / menunjang belajar. 

 Setiap siswa harus memiliki motivasi yang kuat agar berhasil di dalam belajarnya, 

sebaliknya siswa yang motivasinya kurang / lemah maka akan kurang pula semangat belajar, hal ini 

tampak karena siswa acuh tak acuh, mudah putus asa dan perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran 

akibatnya anak banyak mengalami kesulitan belajar. 

 Dari uraian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa motivasi dapat menjadi 

faktor kesulitan belajar apabila siswa punya motivasi yang lemah / kurang  dalam mengikuti 

kegiatan proses belajar mengajar. 
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c. Faktor kelelahan 

 Kelelahan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belajar, hal ini dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 

 Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang dengan sendirinya. 

Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala ditandai dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk 

berkonsentrasi seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. 

 Dari uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kelelahan itu mempengaruhi belajar. 

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka hendaknya dihindari jangan sampai terjadi kelelahan di 

dalam belajar yang bisa mengakibatkan jatuh sakit. 

2) Faktor Ekstern 

 Setelah menguraikan faktor penyebab kesulitan dari dalam siswa, maka penulis akan 

menguraikan faktor penyebab kesulitan belajar dari luar diri siswa. Faktor ekstern juga banyak 

mempengaruhi proses belajar siswa, bahkan gangguan dari luar diri inilah yang lebih banyak 

mempengaruhi dalam proses belajar mengajar tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan 

bagian-bagian dari faktor ini, sebagai berikut : 

a. Faktor Keluarga 

 Keluarga merupakan pusat pendidikan utama dan pertama dan dapat juga sebagai faktor 

penyebab kesulitan belajar. Yang termasuk dalam faktor ini adalah : 

1) Cara orang tua mendidik 

 Cara orang tua mendidik anaknya sangat besar pengaruhnya terhadap belajar anak. Menurut 

Sucipto Wiriwidjojo yang dikutip oleh Drs. Slameto dalam bukunya Belajar dan Faktor-faktor 

yang Mempengaruhinya, mengemukakan bahwa : 

 Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar 

artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam 

ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia.
30

 

 Melihat pernyataan di atas, dapatlah dipahami bahwa betapa pentingnya peranan keluarga 

dalam pendidikan dengan cara mendidik anak-anaknya di mana sangat perbengaruh terhadap 

belajarnya. Jadi orang tua yang kurang / tidak memperhatikan pendidikan anaknya misalnya acuh 

tak acuh, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, 

tidak mengatur waktunya, tidak menyediakan / melengkapi alat belajarnya, maka hal ini dapat 

menyebabkan anak mengalami kesulitan atau tidak berhasil dalam studinya karena orang tuanya 

terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga tidak memperhatikan lagi kepentingan anaknya. 

                                                           
30

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Cet. IV. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003., h. 61.  
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 Disinilah peranan orang tua untuk membantu anak yang mengalami kesukaran-kesukaran 

dengan memberikan motivasi belajar yang sebaik-baiknya, tentu saja keterlibatan orang tua sangat 

berpengaruh bagi pribadi anak tersebut.   

2) Suasana rumah / keluarga 

 Suasana rumah merupakan kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak 

berada dan belajar. Suasana rumah yang gaduh / ramai atau semrawut tidak akan memberikan 

ketenangan kepada anak yang belajar karena konsentrasinya hilang sehingga sukar untuk belajar. 

 Suasana rumah yang tegang, ribut dan sering terjadi cekcok antara anggota keluarga 

menyebabkan anak tidak betah / bosan tinggal di rumah, akibatnya anak tidak konsentrasi untuk 

belajar. Suasana rumah merupakan faktor yang sangat penting, oleh karena itu haruslah diciptakan 

suasana rumah yang tenang dan tenteram agar anak dapat belajar dengan baik. 

3) Keadaan ekonomi keluarga 

 Keadaan ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor penyebab kesulitan belajar, oleh 

karena itu penulis akan menguraikan dampak yang ditimbulkan oleh faktor ekonomi. 

 Keadaan ekonomi keluarga dapat dikategorikan dua macam, keadaan ekonomi keluarga 

yang miskin akan menimbulkan kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak 

terganggu, kurang alat-alat untuk belajar, kurang biaya yang disediakan oleh orang tua mereka, 

tidak mempunyai tempat belajar yang baik. Sebaliknya keluarga yang kaya raya akan menimbulkan 

anak yang segan untuk belajar karena terlalu banyak bersenang-senang  dan orang tua sering 

memanjakan anaknya dan tak sampai hati memaksanya untuk belajar, hal ini dapat menyebabkan 

anak malas belajar. 

 Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa keadaan 

ekonomi dalam keluarga sangat menunjang terlaksananya proses belajar anak.  

b. Faktor Sekolah 

 Lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal di mana anak menerima materi 

pelajaran dan di sekolah biasanya kita jumpai adanya faktor penghambat terjadinya kegiatan proses 

belajar siswa. Faktor penghambat dalam belajar sering berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : 

1) Pengelolaan pengajaran dan kelas 

2) Pengelolaan sekolah  

3) Hubungan antara guru dengan siswa, antara siswa dan siswa 

4) Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan 

5) Kondisi dan situasi pergaulan di sekolah 

6) Struktur kurikulum dan pemilihan bahan  

7) Fasilitas dan sumber belajar 

8) Pengelolaan sumber belajar  
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9) Pemilihan, penetapan, penggunaan metode dan media pembelajaran oleh guru 

10) Pengelolaan waktu dan ruangan  

11) Keadaan kelas, besar atau kecil 

12) Kondisi ruangan tempat belajar, sirkulasi udara dan sumber cahaya serta pengaturan 

tempat duduk siswa 

13) Kerja sama antara orang tua dan guru, sekolah dan masyarakat. 
31

 

 

 Dewa Ketut Sukardi mengatakan bahwa kesulitan belajar di sekolah terjadi karena faktor-

faktor berikut ini : 

1) Guru kurang berinteraksi dengan siswa  

2) Metode atau penyajian bahan yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan situasi dan 

kondisi siswa 

3) Hubungan antara siswa dengan siswa retak atau kurang terjalin sehingga menimbulkan 

persaingan yang tidak sehat  

4) Standar pelajaran yang diberikan kepada siswa, di atas ukuran standar sehingga anak 

merasa tidak mampu untuk mengikutinya 

5) Kurangnya media atau alat-alat bantu pendidikan dan pengajaran 

6) Keadaan atau kapasitas gedung kurang memadai 

7) Kedisiplinan yang diterapkan dalam suatu sekolah biasanya terlalu ketat atau kurang 

ketat 

8) Metode belajar siswa kurang tepat 

9) Pekerjaan rumah yang terlalu banyak dibebankan oleh guru kepada murid untuk dibawa 

pulang ke rumah sehingga menyebabkan siswa tidak memiliki kesempatan lagi untuk 

mengerjakan pekerjaan yang lain.
32

  

  

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar yang 

terjadi dalam kelas perlu dipertimbangkan, direncanakan dan diantisipasi sebelum timbul 

kemungkinan penyebab terjadinya faktor penghambat dalam proses belajar mengajar di sekolah, 

sehingga proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien. 

c. Faktor Masyarakat 

 Adapun faktor penghambat penyebab adanya kesulitan belajar yang berhubungan dengan 

lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut : 

1) Salah pilih teman bergaul 

                                                           
31

 Abdurrahman, op.  cit., h. 115. 
32

 Dewa Ketut Sukardi, op.  cit., h. 58-60. 



19 
 

 Dalam kehidupan anak, pergaulan dan teman bermain sangat dibutuhkan dalam membentuk 

kepribadian anak. Kalau teman bergaulnya siswa yang baik maka pengaruhnya akan baik pula, 

tetapi sebalikya bila teman bergaulnya tidak baik maka pengaruhnya tidak baik pula, maka orang 

tua perlu memperhatikan pergaulan anaknya agar tidak mendapat teman bergaul yang memiliki 

tingkah laku yang tidak diharapkan. 

2) Kegiatan dalam masyarakat 

 Di samping belajar, anak mempunyai kegiatan lain di luar sekolah. Kegiatan tersebut dapat 

berpengaruh terhadap perkembangan pribadi anak. Tetapi jika berlebihan dapat berpengaruh dan 

menghambat kegiatan belajarnya. Oleh karena itu, sebaiknya siswa memilih kegiatan yang dapat 

mendukung proses belajarnya, seperti membuat kelompok belajar dan lain-lain. 

3) Cara hidup lingkungan 

 Kehidupan masyarakat di sekitar siswa sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. 

Kalau mereka berada pada lingkungan yang rajin belajar, secara otomatis anak akan terpengaruh 

untuk rajin belajar. Sebaliknya siswa yang hidup dalam lingkungan yang setiap malam nonton film, 

mabuk dan judi dan lain-lain maka ia akan terpengaruh dan tidak kemungkinan siswa akan ikut-

ikutan berbuat. 

4) Media massa 

 Media massa merupakan penghambat dalam belajar termasuk bioskop, radio, TV, VCD 

yang berkembang sekarang ini yang besar pengaruhnya. Oleh karena itu, siswa perlu mendapatkan 

bimbingan dan kontrol yang cukup bijaksana dari orang tua dan pendidik baik dalam keluarga, 

sekolah dan masyarakat. 

 Melihat uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa faktor lingkungan masyarakat 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar siswa. Oleh karena itu, tugas utama orang 

tua, guru dan pendidik lain adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa secara mendalam, sehingga ia dapat mendidik 

siswa untuk belajar yang efektif dan efisien. 

3. Diagnostik Kesulitan Belajar 

 Sebelum menetapkan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar siswa, guru sangat 

dianjurkan terlebih dahulu melakukan identifikasi (upaya mengenali gejala dengan cermat) terhadap 

fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa tersebut. 

Upaya seperti ini disebut diagnosis yang bertujuan menetapkan jenis penyakit yakni jenis kesulitan 

belajar siswa.  

 Defenisi diagnosis menurut Thondikee dan Hagen adalah : 

a. Upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang 

dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejalanya 
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b. Studi yang seksama terhadap fakta tentang sesuatu hal untuk menemukan karakteristik 

atau kesalahan-kesalahan yang esensial 

c. Keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala 

atau fakta tentang suatu hal.
33

 

 

 Dari pengertian di atas dapat  kita pahami bahwa dalam diagnosis, secara implisit telah 

tersimpul pula pengertian prognosis. Dengan demikian, di dalam pekerjaan diagnostik bukan hanya 

sekedar mengidentifikasi jenis dan karakteristik serta latar belakang dari suatu kelemahan atau 

penyakit tertentu melainkan juga mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan 

dan menyarankan tindakan pemecahannya. 

 Dalam melakukan diagnosis tertentu, yang diorientasikan adalah ditemukannya kesulitan 

belajar jenis tertentu yang dialami oleh siswa. Prosedur seperti ini dikenal sebagai diagnostik 

kesulitan belajar. Adapun kesulitan belajar adalah : 

"Suatu proses upaya untuk memahami jenis karakteristik serta latar belakang kesulitan-

kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data/informasi 

selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan 

dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya."
34

 

 

 Dari pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa diagnostik kesulitan belajar 

adalah suatu upaya untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa dengan mengetahui 

jenis dan karakteristik kesulitannya dan mencarikan alternatif pemecahan dan penyelesaiannya. 

 Diagnostik kesulitan belajar berarti pemeriksaan yang dilakukan oleh guru atau penyuluh 

terhadap murid yang diduga mengalami kesulitan belajar. Untuk menentukan jenis dan kekhususan 

kesulitan belajar yang dihadapi dari hasil diagnostik ini, guru merancang pertolongan terhadap 

murid berupa perbaikan belajar mengajar. 

 Di dalam langkah-langkah diagnostik tergambar segala usaha pembimbing dengan 

menerapkan berbagai cara, teknik untuk menolong anak didik agar dapat terhindar atau terlepas dari 

segala kesulitan (problem), baik yang berbentuk gangguan perasaan, kurangnya minat, gangguan 

mental atau fisik, latar belakang kehidupan sosial dan sebagainya. 

Adapun langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan identifikasi kasus 

 Dalam langkah identifikasi kasus ini, konselor / guru berusaha untuk menemukan individu 

yang mengalami kesulitan atau problem, misalnya kesulitan belajar, kebolosan, kesulitan dalam 

menyesuiaan diri, dan konflik psikis. Dalam identifikasi kasus ini mungkin konselor / guru 
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 Abin Syamsuddin Makmun, op.  cit., h. 206-207. 
34
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mengadakan observasi sendiri atau informasi dari orang lain seperti teman-teman sekolahnya dan 

keluarga yang bersangkutan. 

 Adapun tujuan dari identifikasi kasus adalah untuk mencari dan menemukan di antara 

siswa-siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar yang serius dan yang memerlukan bantuan. 

Tekniknya adalah dengan memanfaatkan catatan / rekaman tentang hal ihwal yang menyangkut 

kegiatan belajar untuk dianalisis. 

 Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dengan identifikasi kasus maka 

guru (terutama guru bahasa Arab) dapat mengetahui kesulitan atau problem yang dihadapinya dan 

memerlukan bantuan untuk mengatasi kesulitan tersebut. 

2) Melakukan diagnosis 

 Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan meneliti (memeriksa) gejala-gejalanya. 

Dalam hal ini konselor / guru sedapat mungkin memperkirakan tentang kasus apa yang dihadapi 

oleh siswa, selanjutnya mengadakan pengenalan terhadap segala aspek dan latar belakang 

kehidupannya.  

 Tujuan diagnosis ini adalah untuk mengetahui secara tepat lokasi kesulitan belajar itu dalam 

bidang studi apa saja (termasuk bahasa Arab) dan untuk mengetahui secara pasti jenis kesulitan 

yang dialami serta menentukan latar belakang apa yang menyebabkan timbulnya kesulitan tersebut. 

 Tekniknya adalah melakukan analisis dokumen yang ada, melakukan wawancara, 

melakukan observasi, melakukan tes dalam berbagai jenis dan mengadakan rapat dengan guru-guru 

tentang kasus yang ditemui. Adapun cara untuk menetapkan jenis dan macam-macam kesulitan 

yang dihadapi oleh siswa adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisis hasil pekerjaan siswa dalam bidang studi tertentu yang diduga 

menimbulkan kesulitan (dalam hal ini termasuk mata pelajaran bahasa Arab) 

b. Guru bidang studi diwawancarai  

c. Siswa yang bersangkutan juga diwawancarai 

d. Melakukan tes kepada siswa untuk mengetahui kesulitan yang dihadapinya.
35

 

 

 Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan diagnosis 

maka guru dapat menentukan jenis kesulitan dengan meneliti atau memeriksa gejala-gejala dan 

mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya kesulitan atau fenomena yang dihadapinya.  

3) Melakukan prognosis 
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 M. Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama  (Cet. V. Jakarta: Golden Terayon Press, 
1994), h. 64. 
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 Langkah prognosis merupakan langkah untuk meramalkan timbulnya suatu penyakit atau 

kesulitan. Tujuan dari prognosis ini adalah untuk menetapkan macam dan teknik pemberian 

bantuan yang sesuai dengan corak kesulitan yang dihadapi oleh siswa. 

 Teknik dari prognosis ini adalah mengadakan rapat dengan guru-guru dan para staf / 

pegawai khususnya guru BP tentang siswa yang bermasalah. Guru dapat menetapkan langkah-

langkah yang diperlukan dan teknik pemberian bantuan yang digunakan sesuai dengan jenis, sifat, 

corak dan latar belakang kesulitan tersebut misalnya siswa mengalami kesulitan disebabkan oleh 

latar belakang pribadi seperti konflik batin, rasa rendah diri dan lain-lain, maka hendaknya 

diberikan bantuan melalui penyuluhan.  

 Dari uraian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dengan langkah prognosis 

guru dapat menetapkan jenis kesulitan yang dialami oleh siswa dan memberikan bantuan sesuai 

dengan corak kesulitan yang dialami atau mencarikan alternatif pemecahan yang mungkin untuk 

ditempuh. 

4) Melakukan langkah pemberian bantuan 

 Tujuan langkah ini adalah untuk memberikan bantuan kepada siswa yang bersangkutan agar 

mampu mengatasi kesulitan belajar yang dialami dengan kemampuannya sendiri sehingga berhasil 

mencapai hasil yang optimal serta dapat bersikap menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

 Cara-cara yang ditempuh guru dalam pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan belajar adalah sebagai berikut : 

a. Remedial teaching adalah memberikan pelajaran tambahan berupa kursus (privat less) 

dan cara lain tentang bidang studi yang lemah, dengan tujuan agar kelemahan tersebut 

bagi siswa yang bersangkutan dapat ditingkatkan kemajuannya (disembuhkan). 

b. Memberikan penyuluhan kepada siswa yang bersangkutan tentang hal-hal yang 

menghambat kemajuan belajar misalnya menyangkut sikap, minat dan perhatiannya 

terhadap bidang studi yang kurang menggairahkan kepadanya (termasuk bahasa Arab) 

atau menghilangkan sebab-sebab mental spiritual yang menghambat kegiatan belajar. 

c. Melakukan bimbingan kelompok terhadap siswa yang dihambat oleh sikap sosial yang 

kurang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan seperti egoismenya terlalu tinggi, takut 

bergaul, rasa rendah diri dan sebagainya. 

  

 Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah ini merupakan yang 

tepat untuk memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan 

kemampuan yang dimilikinya sehingga berhasil mencapai hasil optimal sesuai yang diharapkan.  

5) Melakukan tindak lanjut (Follow up Service) 
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 Untuk mengetahui sejauh mana hasil pemberian bantuan tersebut yang diberikan kepada 

siswa dalam rangka memperbaiki kegiatan belajarnya lebih lanjut. Adapun cara-cara yang 

dilakukan dalam tindak lanjut ini adalah melakukan tes kemajuan belajar, mengadakan wawancara 

kepada siswa yang bersangkutan tentang kemajuan belajarnya dalam bidang studi tertentu, 

melakukan analisis dokumen seperti hasil ulang tes, mengadakan observasi tentang sejauh mana 

perubahan tingkah laku siswa dalam melakukan kegiatan belajar lebih lanjut. 

Langkah-langkah (prosedur) melakukan tindak lanjut adalah sebagai berikut : 

a. Mengadakan tes pada siswa dalam bidang studi yang semula yang menjadi penghambat. 

b. Mewawancarai siswa tentang sikap dan penderitaannya mengenai kesulitan-kesulitan 

yang dirasakan. 

c. Mewawancarai guru bidang studi tentang perubahan yang terjadi pada siswa yang 

bersangkutan dan melakukan wawancara dengan orang tua / wali siswa tentang 

kemajuan belajarnya di rumah. 

d. Menganalisis tentang informasi dan hasil belajar siswa yang bersangkutan. 

e. Melakukan pengamatan kegiatan belajar siswa yang bersangkutan baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas.  

 Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak lanjut (follow up) 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari pemberian bantuan yang diberikan kepada 

siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam rangka memperbaiki kegiatan belajarnya lebih lanjut 

agar prestasinya dapat meningkat dari sebelumnya. 

 Melakukan pendekatan lanjutan terhadap siswa yang bersangkutan untuk selalu 

meningkatkan diri dalam belajarnya dengan didorong oleh nilai keimanan dan ketakwaan melalui 

ajaran agama yang bersifat motivatif dan persuasif serta memberikan suasana kedamaian dan 

ketenangan hati. 

 

Kesimpulan  

 Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, 

sebagai berikut : 

1. Peranan guru dalam mengatasi kesulitan belajar bahasa Arab sangat membantu siswa dalam 

mengatasi problema yang dihadapinya. 

2. Kesulitan belajar bahasa Arab yang dialami oleh siswa bersumber dari dua faktor, yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern. 

a. Faktor intern berasal dari keadaan fisik dan psikis siswa itu sendiri.  

b. Sedangkan faktor ekstern berfokus pada tiga lingkungan yaitu lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat. 
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3. Upaya guru  dalam mengatasi kesulitan belajar bahasa Arab adalah dengan memberikan 

motivasi kepada siswa yang bermasalah agar giat dalam belajar. Selain itu melengkapi 

fasilitas belajar di sekolah agar proses belajar mengajar dapat efektif. 
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