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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Problem Based Learning (PBL) 

1. Pengertian Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) merupakan metode yang berkembang 

pada tahun 1970-an di McMaster University di Canada. Pada mulanya metode 

ini hanya di terapkan pada pendidikan kesehatan, selanjutnya metode ini 

berkembang dan mulai merambah ke berbagai fakultas di berbagai lembaga di 

dunia. Problem Based Learning (PBL) adalah metode dengan pendekatan 

pembelajaran student center (pembelajaran yang berpusat pada siswa) 

sebagaimana yang dikatakan oleh Dutch di tahun 1994 yang dikutip oleh M. 

Taufik (2015:21). PBL merupakan metode intruksional yang menuntut siswa 

agar “belajar untuk belajar,” bekerja sama dalam kelompok dalam rangka 

mencari solusi dari sebuah permasalah yang nyata. Permasalahan ini diberikan 

untuk sinkronisasi antara rasa keingintahuan dengan kemampuan analisis siswa 

dan inisiatif  terhadap materi pelajaran. Penggunaan metode ini adalah untuk 

mempersiapkan siswa agar mampu berpikir dengan kritis dan analitis, serta 

untuk menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. 

Dari pernyataan Dutch di atas menunjukkan bahwa metode Problem 

Based Learning merupakan metode yang menuntut siswa mampu aktif dalam 

pembelajaran, sehingga dia mampu mencari informasi sebanyak mungkin dalam 

menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Permasalahan 

dalam pembelajaran tersebut diberikan dalam rangka memberikan stimulus 
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kepada siswa agar mampu secara mandiri memecahkan permasalahan 

pembelajaran.  

Problem Based Learning menjadikan masalah sebagai pemicu terjadinya 

pembelajaran. Dengan pemberian masalah, siswa dituntut mampu memahami 

permasalahan, mampu menganalisisnya dan mampu mencari solusi 

penyelesaiannya. Penggunaan sumber belajar yang tidak terbatas memberikan 

kebebasan kepada siswa dalam mencari berbagai informasi. Dengan metode ini 

akan terlihat peran guru tidak lagi dominan dalam pembelajaran yang awalnya 

guru sebagai center of learning dan sekarang perannya menjadi fasilitator. 

Problem Based Learning menjadikan guru sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran. Dominasi guru dalam pembelajaran tidak lagi nampak seperti 

biasanya, peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran memberikan 

peluang kebebasan kepada siswa dalam mengumpulkan informasi sebanyak 

mungkin dari berbagai sumber belajar yang ada. Guru lebih banyak 

memfasilitasi siswa dengan memberikan indikasi-indikasi (clue ) tentang sumber 

bacaan tambahan dan memberikan arahan serta saran yang diperlukan siswa 

dalam proses pembelajaran (M. Taufik, 2015:12).  

2. Karakteristik Problem Based Learning (PBL) 

Metode Problem Based Learning (PBL) memiliki karakteristik dalam 

pembelajaran, menurut Baron sebagaimana yang dikutip Rusmono (2012:72), 

Problem Based Learning ini memiliki empat karakter, yaitu: 

a. Menggunakan permasalahan dalam dunia nyata; 

b. Pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah; 
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c. Tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa; dan 

d. Guru berperan sebagai fasilitator. 

Selain itu penjelasan lebih terperinci dipaparkan oleh Tan (M. Taufiq, 

22:2015) berkenaan dengan  karakteristik dari metode Problem Based Learning: 

a. Masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran. 

b. Masalah yang digunakan merupakan masalah yang muncul dalam 

dunia nyata yang disajikan secara mengembang (ill-structured). 

c. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk (multiple 

perspective). Solusinya menuntut siswa menggunakan dan 

mendapatkan konsep dari beberapa pembelajaran atau pengetahuan 

lainnya yang dipelajari dari beberapa mata pelajaran lainnya. 

d. Adanya masalah yang dihadapi memberikan tantangan bagi siswa 

untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. 

e. Sangat mengutamakan pembelajaran mandiri (self directed 

learning). 

f. Pemanfaatan sumber belajar yang bervariasi, tidak dari satu sumber 

saja. Pencarian, evaluasi serta penggunaan pengetahuan ini yang 

menjadi kunci penting dari metode ini. 

g. Pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Siswa 

bekerja dalam kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan (peer 

teaching), dan melakukan presentasi. 
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Dari dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode Problem 

Based Learning berdasarkan atas adanya masalah sebagai penyebab terjadinya 

belajar dan siswa berperan aktif dalam pembelajaran (learning centered). 

3.  Langkah-langkah Penerapan Metode Problem Based Learning (PBL) 

dalam Pembelajaran 

Pada dasarnya metode Problem Based Learning ini adalah 

memberdayakan siswa dalam pembelajaran. M. Taufiq (2015:24) merumuskan 

7 langkah penerapan Problem Based Learning  dalam pembelajaran. 

a. Langkah 1: Mengklasifikasi istilah dan konsep yang belum jelas 

Artinya memastikan setiap siswa memahami berbagai istilah dan 

konsep yang ada dalam masalah. Dalam langkah ini merupakan langkah 

untuk membuat siswa memiliki pandangan yang sama terhadap istilah-

istilah dan konsep yang ada dalam masalah. 

b. Langkah 2: Merumuskan masalah 

Fenomena yang ada dalam masalah menuntut penjelasan hubungan-

hubungan apa yang terjadi di antara fenomena itu. Kadang-kadang ada 

hubungan yang masih belum nyata antara fenomenanya, atau ada yang sub-

sub masalah yang harus diperjelas terlebih dahulu. 

c. Langkah 3: Menganalisis masalah 

Siswa menyampaikan pengetahuan terkait permasalahan yang 

dihadapi berdasarkan pengalamannya. Terjadi diskusi yang membahas 

informasi faktual (yang tercantum dalam masalah), dan informasi yang ada 

dalam pikiran siswa. Brainstorming (curah gagasan) terjadi pada tahapan 
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ini. Setiap siswa mendapatkan kesempatan melatih dirinya dalam kelompok 

bagaiamana menjelaskan, melihat alternatif atau hipotesis yang terkait 

dengan masalah. 

d. Langkah 4: Menata gagasan dan menganalisisnya secara sistematis 

dengan mendalam 

Bagian yang telah dianalisis kemudian dilihat keterkaitannya antara 

satu dengan yang lainnya, lalu dikelompokkan antara yang saling 

menunjang, mana yang bertentangan, dan sebagainya. Menganalisis 

merupakan sebuah upaya dalam memilih sesuatu menjadi bagian-bagian 

yang membentuknya. 

e. Langkah 5: Memformulasikan tujuan pembelajaran 

Kelompok dapat merumuskan tujuan pembelajaran karena 

kelompok sudah tahu pengetahuan mana yang masih kurang, dan mana yang 

masih belum jelas. Tujuan pembelajaran akan dikaitkan dengan analisis 

masalah yang dibuat. Inilah yang akan menjadi dasar gagasan yang akan 

dibuat di laporan. Tujuan pembelajaran ini juga yang dibuat menjadi dasar 

penugasan-penugasan individu di setiap kelompok. 

f. Langkah 6: Mencari informasi tambahan dari sumber yang lain (di 

luar diskusi kelompok) 

Pada tahapan ini kelompok telah mengetahui informasi apa yang 

tidak dimiliki, dan sudah mempunyai tujuan pembelajaran. Selanjutnya 

mereka harus mencari informasi tamabahan, menentukan jadwal, dan 

menentukan sumber informasi yang akan dicari. Setiap siswa harus mampu 
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belajar sendiri dengan efektif untuk tahapan ini, agar mendapatkan 

informasi yang relevan, seperti misalnya menentukan kata kunci dalam 

pemilihan, memperkirakan topik, penulis, publikasi dari sumber 

pembelajaran. Siswa harus: memilih, meringkas sumber pembelajaran itu 

dengan kalimatnya sendiri (ingatkanlah siswa untuk tidak hanya 

memindahkan kalimay dari sumber!), lalu mintalah siswa  untuk menulis 

sumbernya secara dengan jelas. 

Keaktifan setiap siswa harus terbukti dengan laporan yang harus 

disampaikan oleh setiap individu/subkelompok yang bertanggung jawab 

atas setiap tujuan pembelajaran. Laporan ini harus disampaikan dan dibahas 

di pertemuan kelompok berikutnya (langkah 7). 

g. Langkah 7: mensintesa (menggabungkan) dan menguji informasi 

baru, dan membuat laporan untuk guru/kelas 

Dari laporan-laporan individu/subkelompok, yang dipresentasikan 

di hadapan anggota kelompok lain, kelompok akan mendapatkan informasi-

informasi baru. Anggota yang mendengar laporan haruslah kritis tentang 

laporan yang disajikan (laporan dituliskan/diketik dan diserahkan ke setiap 

anggota). Terkadang laporan-laporan yang dibuat menghasilkan 

pertanyaan-pertanyaan baru yang harus disikapi oleh kelompok. 

Pada langkah ini kelompok sudah dapat membuat sintesis; 

menggabungkannya dan mengombinasikan hal-hal yang relevan. 

Keterampilan yang dibutuhkan adalah sebagaimana meringkas, 

mendiskusikan, dan meninjau ulang hasil diskusi untuk selanjutnya 
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disajikan dalam bentuk makalah. Dari sinilah kemampuan menulis 

(komunikasi tertulis) dan kemudian mempresentasikan (komunikasi oral) 

sangat dibutuhkan dan seklaigus dikembangkan. 

Ketujuh langkah tersebut dapat diterapkan dalam 2 atau 3 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama (langkah 1-7) dan pertemuan kedua digunakan 

untuk pembuatan laporan dan mempresentasikannya. 

Adapun kegiatan guru dalam pembelajaran menggunakan metode 

Problem Based Learning adalah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). RPP dengan penggunaan metode Problem Based Learning berisikan: (1) 

tujuan; (2) Kompetensi Inti dan Standar Kompetensi (kur. 2013/kurnas); (3) 

prosedur yang meliputi: (a) pengorganisasian siswa pada situasi masalah, (b) 

pengorganisasian siswa untuk kegiatan penyelidikan, (c) membantu 

penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan mempresentasikan 

karya dan pameran, (d) kegiatan analisis dan evaluasi terhadap proses 

pemecahan masalah, dan (e) kegaiatan asesmen pembelajaran peserta didik 

(Rusmono, 2012:81).  

4. Keunggulan Penggunaan Problem Based Learning dalam Pembelajaran 

Berikut ini keunggulan metode Problem Based Learning dalam 

pembelajaran (M. Taufiq, 2015:28). 

a. Menjadikan peserta didik lebih ingat dan meningkatkan 

pemahamannya terhadap materi ajar. 

b. Meningkatkan fokus peserta didik terhadap pengetahuan yang 

relevan. 
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c. Mendorong peserta didik untuk berpikir. 

d.  Membangun peserta didik untuk mampu kerja tim, kepemimpinan, 

dan keterampilan sosial. 

e. Membangun kecapakan dalam belajar (life-long learning skills). 

f. Memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. 

B. Kesulitan Belajar 

1. Pengertian Kesulitan Belajar 

Belajar merupakan sebuah kegiatan yang berproses dengan 

bertambahnya pengetahuan berupa informasi dan pengalaman yang diperoleh 

dari pengamatan indera. Proses yang dilalui dalam belajar merupakan 

rangakaian panjang saling berkaitan antara pengetahuan satu dengan lainnya. 

Proses panjang ini akan menghasilkan sinkronisasi pengetahuan terhadap 

kehidupan sehari-hari sehingga ia mampu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan kehidupannya. 

Idealnya belajar menjadi sebuah kegiatan bertambahnya pengetahuan 

pada siswa, sehingga mereka mampu mencapai prestasi dalam belajar. Pada 

dasarnya semua siswa mempunyai kemampuan yang sama untuk mencapai 

prestasi belajar yang memuaskan (academic performance), namun pada 

kenyataannya tampak jelas bahwa siswa memiliki perbedaan dalam hal 

kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan, 

dan pendekatan belajar yang terkadang terlihat begitu mencolok antara seorang 

peserta didik dengan peserta didik lainnya, sehingga dari perbedaan tersebut 

muncul kesulitan belajar (Muhibbin Syah, 2010:169). 
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Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dimana anak didik tidak dapat 

belajar secara wajar, hal ini disebabkan karena adanya ancaman, hambatan 

ataupun gangguan dalam belajar (Syaiful Bahri, 2011:23). Ketidak mampuan 

siswa belajar secara wajar ini tidak hanya ditujukan kepada siswa yang 

berkemampuan kurang, akan tetapi hal ini bisa terjadi kepada semua siswa. 

Seperti yang dikatakan Muhibbin Syah (2010:170) bahwa kesulitan tidak hanya 

terjadi pada siswa yang berkemampuan rendah akan tetapi kepada siswa yang 

berkemampuan di atas rata-rata (pintar), hal ini terjadi karena sekolah-sekolah 

lebih terfokus pada siswa yang berkemampuan rata-rata, sehingga siswa yang 

termasuk kategori sangat pintar dan sangat bodoh tidak mendapatkan 

kesempatan yang memadai untuk berkembang sesuai kapasitasnnya. 

Seorang siswa diduga mengalami kesulitan belajar apabila yang 

bersangkutan tidak berhasil mencapai taraf klasifikasi hasil belajar tertentu 

(berdasarkan ukuran kriteria keberhasilan seperti yang dinyatakan dalam TIK 

ukuran tingkat kapasitas atau kemampuan dalam program pelajaran time allowed 

dan atau tingkat perkembangan) (Abin Syamsuddin, 2007:308). 

Aktivitas belajar setiap siswa tidak selamanya berlangsung secara wajar. 

Sering kita jumpai setiap anak mengalami kesulitan dalam aktivitas belajarnya. 

Setiap individu memang tidak ada yang sama, perbedaan ini pula yang 

menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar pada setiap siswa. Dalam keadaan 

ini siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut dengan 

kesulitan belajar (M. Dalyono, 2007:229). 
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Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

belajar merupakan suatu keadaan dimana siswa tidak mampu mencapai target 

belajar sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Hal ini bukan berarti kesulitan 

belajar dialami oleh siswa berkemapuan intelektual rendah akan tetapi dialami 

oleh siswa yang berkemampuan intelektual yang tinggi, bahkan kesulitan belajar 

dapat dialami oleh siswa yang berkemampuan rata-rata. 

2. Indikator Kesulitan Belajar 

Diagnostik kesulitan belajar didefinisikan sebagai suatu proses upaya 

untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan 

belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data/informasi 

selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan dapat mengambil 

kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. 

Untuk mengetahui kesulitan belajar pada siswa, berikut ini beberapa gejala 

sebagai indikator adanya kesulitan belajar (Abin Syamsuddin, 2007:309). 

a) Prestasi belajar yang rendah, yakni nilai dibawah rata-rata yang 

dicapai oleh kelompok siswa di kelas. 

b) Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang 

dilakukan. Meskipun siswa sudah berusaha belajar dengan keras, 

tetapi nilainya selalu rendah. 

c) Siswa lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Ia selalu 

tertinggal dari kawan-kawannya dalam segala hal. Misalnya dalam 

mengerjakan soal membutuhkan waktu yang lama dan dalam 

mengerjakan tugas-tugas cenderung menunda waktu. 
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d) Siswa menunjukkan sikap yang tidak wajar, seperti acuh, 

berbohong, mudah tersinggung dan lain sebagainya. 

e) Siswa yang tergolong memiliki IQ tinggi, ia secara potensial 

seharusnya dapat meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi 

kenyataannya mereka mendapat prestasi belajar yang rendah. 

f) Siswa yang menunjukkan prestasi belajar yang tinggi pada sebagian 

besar mata belajaran, tetapi dilain waktu prestasi belajar menurun 

drastis. 

Dari semua gejala yang tampak itu guru bisa memprediksi bahwa siswa 

mengalami kesulitan belajar. Di samping itu dari gejala-gejala yang tampak, 

guru dapat melakukan penyelidikan antara lain berikut ini (M. Dalyono, 

2007:248-250).  

a) Observasi 

Observasi adalah suatu dalam mencari data dengan mengamati 

secara langsung terhadap objek. Dalam observasi, dilakukan gejala-gejala 

yang tampak pada sybjek, kemudian diseleksi untuk dipilih yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan.  Data-data  yang dapat diperoleh dengan 

observasi, misalnya: 

1) Bagaimana sikap siswa dalam mengikuti pelajaran, tanda-tanda 

cepat lelah, mudah mengantuk, suka memusatkan perhatian pada 

pelajaran. 

2) Bagaimana kelengkapan catatan, peralatan dalam pelajaran. 
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Murid yang mengalami kesulitan belajar akan menunjukan 

gejala cepat lelah, mudah mengantuk, sukar konsentrasi, 

catatannya tidak lengkap dan sebagainya.  

b) Interview 

Interview adalah cara mendapatkan data melalui wawancara 

langsung terhadap orang yang diselidiki atau terhadap orang lain yang dapat 

memberikan informasi. Dalam penyelidikan, interview dapat dilaksanakan 

secara langsung kepada siswa atau tidak langsung kepada walinya.  

c) Tes Kemampuan Kemampuan Dasar Siswa 

Tes kemampuan dasar siswa  dapat digunakan untuk diagnosa 

kesulitan belaja siswa, sebab yang mengalami kesulitan belajar itu bisa 

dikarenakan siswa IQ rendah, tidak memiliki bakat, mentalnya minder 

dan lain-lain sehingga diperlukan tes psikologis. Dalam mengetahui IQ 

siswa, guru bisa menggunakan Tes SPM (Standard Progressif Matrics), 

Tes WAIS (Wescher Adult Intelligency Scale), atau Tes Binet Simon 

(tes dibuat oleh Bonet dan Simon). Adapun Tes bakat dapat digunakan 

FACT (Flanagan Aptitude Classification Test). 

d) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengetahui sesuatu dengan melihat 

catatan-catatan, arisp-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

orang yang sedang diselidiki. 

Dalam mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat 

dilihat dari: 
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• Riwayat hidupnya; 

• kehadiran murid di dalam mengikuti pelajaran; 

• memiliki daftar pribadinya; 

• catatan kegiatan harian; 

• riwayat kesehatannya; 

• kehadiran di sekolah; 

• kumpulan hasil ulangan; 

• rapor, dan lain-lain. 

Setelah data dikumpulkan kemudian data diseleksi menjadi data-

data yang diperlukan. Sehingga dapat didiagnostik benar atau tidaknya 

siswa mengalami kesulitan belajar. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar tidak terjadi tanpa sebab, tentu banyak faktor yang 

mempengaruhi siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Secara umum faktor-

faktor terjadinya kesulitan belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

a. Faktor Internal Siswa 

Faktor internal ini muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, meliputi  

gangguan atau kekurangmampuan psikofisik siswa (Muhibbin Syah, 

2010:170), yakni: 

1) yang bersifat kognitif (ranah cipta), seperti rendahnya kapasitas 

intelektual/intelegensi siswa; 

2) yang bersifat afektif (ranah rasa), seperti labilnya emosi dan 

sikap siswa; 
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3) yang bersifat psikomotor (ranah karsa), seperti terganggunya 

alat-alat indera penglihatan dan pendengaran (mata dan telinga) 

sehingga menggangu komunikasi siswa dalam memperoleh 

informasi pengetahuan. 

M. Dalyono menyebutkan bahwa faktor internal ini muncul dari 

dalam diri siswa itu sendiri berupa faktor fisiologi dan faktor psikologi 

siswa. Faktor internal ini ada sebab yang bersifat fisik seperti karena sakit, 

kurang sehat, dan cacat tubuh. Selain itu ada sebab-sebab kesulitan karena 

ruhani seperti intelegensi, bakat, minat, motivasi, dan kesehatan mental.  

b. Faktor Eksternal Siswa 

Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar siswa, 

seperti faktor keluarga, faktor sekolah, faktor mass media dan lingkunagn 

sosial (M. Dalyono, 2007:238). 

Faktor eksternal siswa meliputi semua situasi dan kondisi 

lingkungan yang kurang bahkan tidak mendukung siswa dalam aktivitas 

belajar (Muhibbin Syah, 2010:171). Berikut ini faktor eksternal yang 

menyebabkan kesulitan belajar siswa. 

1) Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pendidikan 

siswa, dan keluarga juga menjadi pusat pendidikan yang utama dan 

pertama bagi siswa. Keluarga memberikan pengaruh besar terhadap 

keberhasilan siswa dalam belajar. Namun keluarga juga dapat menjadi 

salah satu faktor terjadinya keslutan belajar pada siswa. Ketidak 
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harmonisan hubungan antar orang tua dan rendahnya tingkat ekonomi 

orang tua menjadi salah satu contoh penyebab kesulitan belajar siswa 

(Muhibbin Syah, 2010:171). 

Orang tua menjadi orang pertama yang memberi pendidikan 

pada siswa. Orang tua dapat menjadi faktor penyebab kesulitan belajar 

siswa. Cara mendidik yang salah dari orang tua seperti terlalu 

memanjakan anaknya, kurang perhatian terhadap perkembangan 

belajar siswa, orang tua yang terlalu otoriter, orang tua yang terlalu 

permisif, hubungan orang tua dan anak yang kurang baik, kurangnya 

kasih sayang dari orang tua dan juga contoh yang kurang baik dari 

perilaku orang tuanya menjadi contoh penyebab terjadinya kesulitan 

belajar yang dialami siswa (M. Dalyono, 2007:238-239). 

2) Faktor Sekolah 

Sekolah menjadi lingkungan terstruktur dan sistematis dalam 

mendukung siswa belajar. Namun sistem pengelolaan sekolah dapat 

menjadi faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar pada siswa, 

diantaranya adalah sebagai berikut.  

(a) Guru, contohnya guru yang tidak berkualitas, hubungan 

yang kurang harmonis antara guru dan siswa, pendekatan 

guru dalam pembelajaran, profesionalosme guru yang 

rendah, dan metode pembelajaran yang digunakan guru.  

(b) Alat dan fasilitas sekolah, ketersediaan alat mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran. Keterbatasan alat menjadi 
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penyebab kesulitan belajar siswa sehingga siswa tidak dapat 

melakukan pratikum di laboratorium. Selain itu kondisi 

gedung sekolah mampengaruhi kenyamanan siswa dalam 

proses pembelajaran. Mulai dari ventilasi udara, kebersiahan 

ruangan, penyinaran, atau keadaan gedung sekolah yang 

jauh dari keramaian umum seperti pasar, pabrik, dan lain-

lain. 

(c) Kurikulum, banyaknya mata pelajaran dan materi pelajaran 

yang diberikan kepada siswa membuat siswa terlalu di porsir 

dalam belajar. Selain itu jam pelajaran yang relatif lama 

membuat kelelahan pada siswa yang berakibat penurunan 

kesehatan siswa dan siswa harus ekstra dalam belajar. 

(d) Teman, lingkungan pergaulan kelas manjadi salah satu 

faktor penting terhadap keberhasilan belajar siswa. 

Hubungan kurang baik dengan teman kelas atau teman 

sekolah dapat menyebabkan kesulitan belajar siswa, seperti 

percekcokan dengan teman sehingga siswa tidak mau datang 

ke sekolah, kenakalan remaja yang biasanya terbawa oleh 

teman sekelas.  

3) Faktor Masyarakat Sekitar dan Mass Media 

Masyarakat merupakan lingkungan sosial yang luas, banyak 

pelajaran hidup yang bisa diambil dari lingkungan masyarakat. 

Heterogenitas masyarakat menawarkan banyak pilihan lingkungan 
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pergaulan bagi siswa untuk belajar. Pergaulan yang salah menghambat 

siswa untuk belajar. Teman sepermainan (peer group) yang nakal juga 

menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan belajar. 

Di era digitalisasi ini, mass media memiliki pengaruh besar 

terhadap kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Namun 

penyalahgunaan mass media dapat menghambat belajar siswa. sebagai 

contoh anak yang terlalu intens menggunakan gadget untuk games. 

4. Usaha Mengatasi Kesulitan Belajar 

Setelah kita mengetahui faktor-faktor terjadinya kesulitan belajar, 

selanjutnya kita bisa memberikan alternatif pemecahan masalahnya. M. Dalyono 

(2007:251) secara garis besar memaparkan langkah-langkah yang perlu 

ditempuh dalam rangka mnegatasi kesulitan belajar. 

a) Pengumpulan data 

Pengumpulan data ini ditujukan dalam rangka memperoleh 

informasi sebanyak-banyaknya.  Pengumpulan data ini dapat dilakukan 

dengan pengamatan langsung, diantaranya dengan: 

1) Observasi. 

2) Kunjungan rumah. 

3) Case Study. 

4) Case History. 

5) Daftar pribadi. 

6) Meneliti kegiatan anak. 

7) Tugas kelompok, dan. 
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8) Melaksanakan tes (baik tes IQ maupun tes prestasi/ 

sachievement test). 

Dalam pelaksanaannya di lapangan, semua metode-metode tersebut 

tidak harus digunakan secara bersama-sama akan tetapi disesuaikan dengan 

masalahnya, kompleks atau tidak. Semakin kompeks masalahnya, maka 

metode yang digunakan pun akan lebih kompeks dan lebih banyak. 

Adapun pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data 

dengan metode observasi, meneliti kegiatan anak, tugas kelompok dan tes. 

b) Pengolahan data 

Data hasil pengamatan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah 

untuk dijadikan sebagai bahan diagnosis. Dalam pengolahan data, dapat 

ditempuh langkah-langkah berikut ini. 

1) Indetifikasi kasus. 

2) Membandingkan antarkasus. 

3) Membandingkan dengan hasil tes, dan 

4) Menarik kesimpulan. 

c) Diagnosis 

Diagnosis yang dilakukan dalam usaha mengatasi kesulitan belajar 

siswa dapat berupa hal-hal betikut ini. 

1) Menentukan jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa 

(termasuk berat atau ringan). 

2) Menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar 

yang dialami oleh siswa. 



37 
 

 
 

Dalam menangani kesulitan belajar tersebut, maka diperlukan 

berbagai bantuan dari tenaga ahli, misalnya. 

1) Dokter, untuk mengetahui kesehatan siswa. 

2) Psikolog, untuk mengetahui tingkat IQ siswa. 

3) Psikiater, untuk mengetahui kejiwaan siswa. 

4) Social Worker, untuk megetahui kelainan sosial yang mungkin 

dialami siswa. 

5) Ortopedagog, untuk mengetahui kelainan-kelainan yang ada 

pada siswa. 

6) Guru kelas, untuk mengetahui perkembangan belajar anak 

selama di sekolah. 

7) Orang tua siswa, untuk mengetahui kebiasaan siswa di rumah. 

d) Prognosis 

Prognosis artinya “ramalan”. Prognisis digunakan dalam 

menetapkan treatment (perlakuan) yang akan  diberikan kepada siswa 

sebagai follow up dari diagnosis. Selain itu prognosis juga dapat berupa 

bahan/materi yang diperlukan, metode yang akan digunakan, alat-alat bantu 

belajar menagajar yang diperlukan, atau waktu yang tepat untuk 

melaksanakan treatment. 

Singkatnya, prognosis ini merupakan aktivitas dalam rangka 

menyusun rencana/program yang akan akan dilakukan untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa. 

 



38 
 

 
 

e) Treatment (perlakuan) 

Bentuk treatment yang diberikan pada siswa yang mengalami 

kesulitan belajar dapat berupa bimbingan belajar kelompok, bimbingan 

belajar individu, melalui pengajaran remedial dalam bentuk studi tertentu, 

pemberian bimbingan pribadi dalam rangka mengatasi masalah-masalah 

psikologis, atau melalui bimbingan orang tua. 

f) Evaluasi 

Tujuan diadakannya evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana 

treatment yang diberikan memberikan pengaruh (berhasil mengatasi 

kesulitan belajar siswa) atau tidak berpengaruh sama sekali. Adapun 

langkah-langkah evaluasi atas treatment yang diberikan dapat berupa re 

ceking data (baik itu pengumpulan maupun pengolahan data), re diagnosis, 

re prognosis, re treatment dan re evaluasi. 

Apabila treatment yang diberikan gagal, maka treatment harus 

diulangi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Berikut ini 

merupakan bagan ringkasan mengenai langkah-langkah dalam mengatasi 

kesulitan belajar.  
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Metodenya antara lain: 
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• Daftar pribadi 

• Meneliti kegiatan anak. 
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• Alat-alat bantu 
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Berhasil Gagal 

Bagan 2.1: Usaha Mengatasi Kesulitan Belajar pad Siswa 
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C. Pendidikan Agama Isalam dan Budi Pekerti di SMP 

1. Ruang Lingkup 

Dari segi bahasa, pendidikan berasal dari education yang dapat diartikan 

upbringing (pengembangan), teaching (pengajaran), instruction (perintah), 

pedagogy (pembinaan kepribadian), breeding (memberi makan), raising (of 

animal). Dalam bahasa Arab, kata pendidikan merupakan terjemahan dari kata 

al-tarbiyah yang dapat diartikan proses menumbuhkan dan mengembangkan 

potensi yang terdapat pada diri seseorang, baik secara fisik, psikis, sosial 

maupun spiritual. Selain itu tarbiyah juga dpat berarti menumbuhkan dan 

mendewasakan peserta didik, memperbaiki (ashlaha), menguasai urusan, 

memelihara dan merawat, memperindah, memberi makna, mengasuh, memiliki, 

mengatur, dan menjaga kelangsungan maupun eksistensi seseorang. 

Berikut ini beberapa pandangan ahli tentang pengertian pendidikan Islam 

(Abuddin Nata, 2014:15-18). 

Pertama, Athiyah Al Abrasyi berpendapat pendidikan Islam bukanlah 

memeuni otak anak didik dengan segala ilmu yang belum mereka ketahui tetapi 

mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), 

membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi atau membiasakan mereka 

dengan sopan-santun, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci, 

ikhlas dan jujur. 

Kedua, Omar Muhammad Al Toumy Al Syaibani mengatakan bahwa 

pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu, pada kehidupan 
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pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu 

aktivitas asasi dan profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. 

Ketiga, Hasan Langgulung berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu 

proses yang memiliki tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciftakan pola-

pola tingkah laku tertentu pada anak-anak dan orang yang sedang dididik. 

Keempat, Ahmad Fuad Al Ahwani mengatakan bahwa pendidikan 

adalah pranata yang bersifat sosial yang tumbuh dari pandangan hidup 

masyarakat. Pendidikan senantiasa sejalan dengan falsafah hidup masyarakat 

tersebut, atau pendidikan itu pada hakikatnya mengaktualisasikan falsafah dalam 

kehidupan nyata. 

Kelima, Ali Khalil Abul A’inain berpendapat bahwa pendidikan 

merupakan program yang bersifat kemasyarakatan, dan oleh karena itu, setiap 

falsafah yang dianut oleh suatu masyarakat akan berbeda dengan falsafah yang 

dianut oleh masyarakat lain sesuai dengan karakternya,serta kekuatan peradaban 

yang memengaruhinya yang dihubungkan dengan upaya menegakkan spiritual 

dan falsafah yang dipilih dan disetujui untuk memperoleh kenyamanan 

hidupnya. 

Dari kelima pendapat di atas dapat disimpulkan pada umumnya bahwa 

pandangan para ahli pendidikan masih bersifat memusat pada guru (teacher 

centris), yang didasarkan pada asumsi, bahwa peserta didik adalah orang yang 

belum mengetahui apa-apa. 

Pandangan serupa datang dari Azumardi Azra yang mendefinisikan 

pendidikan Islam sebagai sebuah proses penyiapan generasi muda untuk dapat 
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menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan 

efisien. Pendidikan Islam menekankan pada bimbingan dan bukan pada 

pengajaran yang mengandung konotasi otoritatif pihak pelaksana pendidikan, 

katakanlah guru. Melalui bimbingan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, 

siswa mempunyai ruang cukup luas untuk mengaktualisasikan segala potensi 

yang dimilikinya (Azumardi Azra, 2012:4-7). 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti merupakan salah satu mata 

pelajaran yang telah disesuaikan oleh pemerintah dalam kurikulum 2013. Mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di selenggarakan pada 

semua jenjang pendidikan, yakni pada tingkat dasar dan tingkat menengah. 

Adapun ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti ini adalah Al-Quran dan Al-hadis, Akidah, Akhlak dan Budi Pekerti, 

Fiqih, dan Sejarah Peradaban Islam. 

a) Al-Quaran dan Al-Hadis, pada bagian ini penekanan pembelajaran 

pada kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, dan 

mengamalkan isi kandungan dari Al-Quaran dan Al-Hadis. 

b) Akidah, pada bagian ini penekanan pembelajaran pada kemampuan 

memahami dan mempertahankan keyakinan (keimanan), kemudian 

menghayati serta meneladani dan mengamalkan sifat-sifat Allah dan 

nilai-nilai keimanan dalam kehidupan nyata sehari-hari. 

c) Akhlak dan Budi Pekerti, pada bagian ini penekanan 

pembelajarannya adalah siswa mampu mengamalkan sifat-sifat 

terfuji dan menjauhi segala bentuk perbuatan akhlak tercela. 
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d) Fiqih, pada bagian ini penekanan pembelajarannya adalah siswa 

mampu memahami, meneladani, dan mengamalkan kewajiban 

dalam beribadah dan mu’amalah dengan baik dan benar. 

e) Sejarah Peradaban Islam, pada bagian ini penekanan 

pembelajarannya adalah siswa mampu mengambil pelajaran (ibrah) 

dari setiap kejadian-kejadian bersejarah Islam, dan meneladai tokoh-

tokoh muslim berprestasi, serta mengaitkannya dengan fenomena-

fenomena sosial saat ini untuk dijadikan pelajaran yang kemudian 

dilestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

Dari kelima sub-mata pelajaran di atas, kemudian disajikan dalam bentuk 

materi pembelajaran tematik. Adapun materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMP meliputi (Sumber: Buku Guru Kelas VII): 

a) Lebih Dekat dengan Allah Swt. yang Sangat Indah Nama-Nya. 

b) Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah, dan Istiqamah. 

c) Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman. 

d) Indahnya Kebersamaan dengan Berjamaah. 

e) Selamat Datang Nabi Muhammad saw. Kekasihku. 

f) Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Menjadi Lebih Mudah. 

g) Ingin Meneladani Ketaatan Malaikat-malaikat Allah Swt. 

h) Berempati Itu Mudah, Menghormati Itu Indah. 

i) Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu. 

j) Islam Memberikan Kemudahan melalui Salah Jamak dan Qasar. 

k) Hijrah ke Madinah Sebuah Kisah yang Membanggakan. 
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l) Al-Khulafaau Ar-Raasyiduun Penerus Perjuangan Nabi Muhammad 

saw. 

m) Hidup Jadi Lebih Damai dengan Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf. 

2. Indahnya Kebersamaan dengan Shalat Berjamah 

a) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KD) 

Berikut ini adalaha kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

terdapat pada materi Indahnya Kebersamaan dengan shalat berjmaah. 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya.  

1.8 Menunaikan shalat wajib 

berjamaah sebagai 

implementasi dari pemahaman 

rukun Islam. 

2. Menghargai dan 

menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjwab, 

peduli (toleransi, gotong-

royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan 

pergaulan dan 

keberadaannya. 

2.8 Menghayati perilaku 

demokratis sebagai 

implementasi dari pelaksanaan 

shalat berjamaah. 
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3. Memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian yang tampak 

mata. 

3.8 Memahami ketentuan shalat 

berjamaah. 

 

4. Mencoba, mengolah, dan 

menyaji, dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

menguarai, merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

4.8 Mempraktikkan shalat 

berjamaah. 

 

(Sumber: Buku Guru PAI dan Budi Pekerti SMP kelas VII) 
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b) Definisi shalat 

Shalat berjamah adalah shalat yang dikerjakan dua orang atau lebih 

secara bersama-sama dan salah satu dari mereka menjadi imam, sedang 

yang lainnya menjadi makmum (buku siswa). 

Menurut Sayyid Shaleh (2002) yang dikutip oleh Ahmad Hanisy 

(2016) bahwa shalat adalah bentuk ibadah yang paling agung karena amal 

yang pertama kali yang ditanyakan nanti di hari kiamat adalah shalat. Shalat 

pada hakekatnya merupakan saran terbaik untuk mendidik jiwa dan 

memperbaharui semangat dan sekaligus sebagai penyucian akhlak (Syekh 

Mustofa, 2002). 

Ibadah shalat jamaah merupakan bentuk ibadah yang syarat kental 

dengan nilai-nilai kebersamaan. Kita tentu dapat sebuah gambaran ketika 

setiap siswa terikat dan sekaligus sadar menjalankan ibadah ini sebagai 

rutinitas yang mereka kerjakan. Kelihatannya shalat jamaah tidak 

mempunyai dampak terhadap pembentukan pribadi anak, adalah dalam 

shalat berjamaah banyak nilai-nilai pendidikan yang sangat besar 

manfaatnya, oleh karena itu shalat berjamaah yang dilakukan secara terartur 

setiap hari terutama dilakukan dalam lingkungan sekolah akan membawa 

dampak positif pada diri anak. Dalam shalat berjamaah banyak hikmah yang 

dapat mempengaruhi prilaku agama anak (Depag RI, 1995). 

c) Hukum Shalat Berjamaah 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum shalat berjmaah, ada 

yang mengatakan hukumnya fardhu ’ain (wajib ‘ain), ada yang berpendapat 
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(sumber: buku PAI dan Budi Pekerti SMP kelas VII) 

 

hukumnya fardhu kifayah, dan ada juga yang berpendapat hukumnya sunat 

muakkad (sunat istimewa). Namun, pada shalat jumat hukumnya adalah 

wajib berjamaah, hal ini karena hukum shalat jumat wajib dilaksanakan 

secara berjamaah dan tidak syah apabila dilaksanakan secara munfarid 

(Sulaiman Rasjid, 2016:107). 

d) Syarat Imam Shalat 

Imam shalat adalah orang yang memimpin shalat yang memiliki 

kemampuan atau keunggulan bacaan yang baik dan benar (sesuai dengan 

hukum bacaan tajwid) dan tinggi ilmunya. Berikut ini merupakan syarat 

seseorang menjadi imam dalam shalat. 

• Mengetahui syarat dan rukun shalat, dan perkara-perkara 

yang mebatalkan shalat. 

• Fasih dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran. 

• Paling luas wawasan agamanya dibandongkan yang lain. 

• Berakal sehat. 

• Ballig. 

• Berdiri pada posisi paling depan. 

• Seorang laki-laki (perempuan boleh menjadi imam apabila 

makmumnya perempuan). 

• Tidak sedang bermakmum kepada orang lain. 

e) Makmum Masbuq 

Makmum masbuq ialah orang yang mengikuti kemudian, ia tidak 

sempat membaca al-Faatihah beserta dengan imam di rakaat pertama. 
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Hukumnya: Apabila makmum takbir sewaktu imam belum rukuk, maka 

hendaklah ia bersegera membaca al-Faatihah  sedapat mungkin. Apabila 

imam rukuk sebelum habis membaca al-Faatihah -nya, maka hendaklah ia 

rukuk pula mengikuti imam. Apabila imam dalam keadaan rukuk dan ia 

baru takbir, maka segera mengikuti imam rukuk. Apabila masbuq 

mendapati imam dalam keadaan sebelum rukuk atau sedang rukuk, dan ia 

dapat mengikuti imam rukuk secara sempurna secara bersama-sama, maka 

ia mendapat satu rakaat (shalatnya terhitung satu rakaat). Dan kemudian 

apabila hendak kekurangan rakaatnya ditambah jika belum cukup 

(Sulaiman Rasji, 2016:114). 

  


