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ABSTRAK 
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Kata kunci:  Upaya guru, Kesulitan belajar, Bahasa 

Arab 

           Kesulitan belajar merupakan masalah yang cukup 

kompleks. Bahkan tidak asing lagi jika mendengarkan para 

orang tua mengeluhkan anaknya yang mengalami kesulitan 

dalam belajar dan binggung mencari penyelesaiannya. 

Kesulitan belajar banyak ditemui pada anak usia sekolah. 

Berbicara tentang kesulitan belajar di sekolah, tentu tidak 

lepas dari upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar tersebut.  

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). 

kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Arab di SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ponorogo, 2). upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab di SD Tarbiyatul 

Islam Kertosari Ponorogo, dan 3). Apa faktor pendukung 

dan penghambat yang dihadapi guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab di 

SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. 

             Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam pengumpulan 

data, menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapaun dalam analisis data, menggunakan 



 

 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan 

kesimpulan. 

  Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1). kesulitan 

belajar Bahasa Arab yang dialami siswa kelas IV adalah 

sebagai berikut: a. siswa masih sulit dalam mengartikan ke 

dalam bahasa Arab (menerjemahkan), b. siswa sulit 

membaca teks cerita (qira’ah), c. siswa sulit berbicara Arab, 

d. siswa  belum mampu membaca tulisan Arab, (2). upaya 

yang dilakukan guru Bahasa Arab dalam mengatasi 

kesulitan belajar tersebut adalah: a. memberikan latihan 

tambahan terkait istima’, qira’ah, kalam, dan kitabah, b. 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai pembelajaran yang belum dipahami dan yang 

dianggap sulit tentang materi yang sudah disampaikan, c. 

menciptakan suasana kelas yang kondusif. (3). Faktor 

pendukung dan penghambat yang dihadapi guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar adalah: a. faktor pendukung: 

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, tersedianya 

sumber belajar yang mendukung. b. faktor penghambat: 

berasal siswa itu sendiri, kurangnya dukungan dari orang tua 

dan minat belajar siswa rendah. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

            Bahasa adalah jendela dunia dan alat pembuka 

(kunci) dari suatu ilmu pengetahuan. Bahasa Arab saat 

ini sudah merupakan bahasa internalisasional dimana 

banyak sumber literature menggunakan bahasa Arab. 

Bahasa Arab telah berkembang lama di Indonesia, akan 

tetapi tampaknya mempelajari bahasa Arab sampai 

sekarang tidak luput dari problem.
1
Secara historis, 

bahasa arab sudah ada lama sebelum datangnya islam. 

Setelah Islam datang eksistensi bahasa Arab semakin 

berada pada posisi yang sangat penting. Hal ini 

disebabkan oleh karena Al-Qur’an diwahyukan dalam 

bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW pada ke 

abad tujuh masehi. Lebih lanjut, dalam beberapa ibadah 

mahdah telah ditetapkan bahwa bahasa yang digunakan 

adalah bahasa Arab. Misalnya shalat, haji, dan 

sebagainya. Dengan demikian setiap umat Islam sudah 

                                                             
1 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogjakarta: Teras, 2011), 1. 
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barang pasti “wajib” mempelajari bahasa Arab demi 

kelancaran dan kualitas pelaksanaan ibadahnya.
2
 

          Untuk mempelajari bahasa Arab diperlukan 

pemahaman secara teoritis hirarkis terhadap empat 

kemampuan berbahasa. Dalam bahasa Arab empat 

kemampuan berbahasa tersebut adalah istima’ 

(mendengar), kalam (berbicara), qira’ah (membaca), 

dan kitabah (menulis).
3
 Keempat pilar kemampuan 

berbahasa tersebut merupakan dasar yang penting untuk 

dapat memahami dan mempraktikkan bahasa Arab. 

Dalam suatu pembelajaran guru yang memegang 

kekuasaan penuh di dalam kelas. Adapun strategi yang 

diterapkan guru dalam pembelajaran harus disesuaikan 

dengan kemampuan siswa.  

            Tugas pendidik dalam rangka optimalisasi proses 

belajar mengajar adalah sebagai motivator yang mampu 

mengembangkan kemauan belajar peserta didik, 

mengembangkan kondisi belajar yang relevan agar 

tercipta suasana belajar dengan penuh kegembiraan. 

Untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan, maka harus dilandasi oleh prinsip-

                                                             
2 As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Bina 

Ilmu, 2004), 13-14. 
3 Ibid., 15.  
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prinsip: pertama, berpusat pada peserta didik; kedua, 

mengembangkan kreativitas peserta didik; ketiga, 

menciptakan kondisi yang menyenangkan dan 

menantang; keempat, mengembangkan beragam 

kemampuan yang bermuatan nilai; dan kelima, 

menyediakan pengalaman belajar yang beragam serta 

belajar melalui perbuatan.
4
 Untuk memujudkan hal 

tersebut, guru perlu merancang strategi pembelajaran 

yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan belajar 

secara aktif, baik fisik maupun mental. Siswa akan 

belajar secara aktif kalau strategi pembelajaran yang 

disusun oleh guru mengharuskan siswa melakukan 

kegiatan belajar. Strategi pembelajaran yang 

mencerminkan kegiatan belajar secara aktif perlu 

didukung oleh kemampuan guru memfasilitasi kegiatan 

belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dengan demikian ada signifikan antara strategi mengajar 

guru dalam menghadapi kesulitan belajar peserta didik. 

            Kesulitan belajar adalah beragam gangguan 

dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan 

berhitung karena faktor internal individu itu sendiri, 

                                                             
4 Badriana, “Strategi Guru Menghadapi Peserta Didik yang 

Mengalami Kesulitan Belajar di Kelas III MI Nasrul Haq Makassar”, 
(Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2016), 2. 



4 
 

 

yaitu disfungsi minimal otak. Kesulitan belajar bukan 

disebabkan oleh faktor eksternal berupa lingkungan, 

sosial, budaya, fasilitar belajar dan lain-lain.
5
Oleh 

karena itulah anak yang mengalami kesulitan belajar, 

akan sukar menyerap mater-materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru sehingga ia akan malas dalam 

belajar. Selain itu anak tidak dapat menguasai materi, 

bahkan menghindari pelajaran, mengabaikan tugas-tugas 

yang diberikan guru, sehingga menjadi penurunan nilai 

belajar dan prestasi belajar yang rendah. 

            Aktifitas belajar pada setiap individu, tidak 

selamanya dapat berlangsung secara wajar. Kadang-

kadang lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang 

dapat cepat menangkap apa yang dipelajari dan kadang-

kadang terasa amat sulit. Dalam hal semangat, terkadang 

memiliki semangat tinggi, akan tetapi terkadang juga 

sulit untuk konsentrasi.
6
Setiap individu memang tidak 

ada yang sama, perbedaan individu pulalah yang 

menyebabkan perilaku di kalagan peserta didik. Dalam 

keadaan diamana peserta didik tidak dapat belajar 

                                                             
5 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak 

(Jogjakarta: Buku Kita, 2011), 15. 
6 Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

229. 



5 
 

 

sebagaimana mestinya itulah yang disebut dengan 

kesulitan belajar.
7
 

              SD Tarbiyatul Islam Kertosari adalah Sekolah 

Dasar berbasis Islam, dimana di SD Tarbiyarul Islam 

Kertosari sudah memadukan pembelajaran umum 

dengan pembelajaran keagamaan. Salah satunya adalah 

pembelajaran bahasa Arab. Dari hasil observasi awal 

diperoleh data bahwasannya, pada saat proses belajar 

mengajar di SD Tarbiyarul Islam Kertosari kelas IV 

peneliti menemukan siswa yang mengalami kesulitan 

belajar, terlebih pada mata pelajaran Bahasa Arab. 

Kesulitan belajar tersebut dapat timbul dari beberapa 

faktor. Salah satunya adalah siswa belum mampu 

mengenali huruf hijaiyah, membaca tulisan arab, 

berbicara arab, menulis arab. Selain itu siswa juga 

banyak yang belum mampu memahami kosa kata 

(mufrodat) Bahasa Arab. Jika kesulitan-kesulitan yang 

ada tidak diatasi dengan baik maka akan mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa. Adapun upaya guru juga 

sangat berpengaruh dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa. 

                                                             
7 Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: 

Referensi, 2013), 222-223. 



6 
 

 

              Setiap anak didik berhakmeraih prestasi yang 

baik jika mereka dapat belajar secara wajar, terhindar 

dari beberapa hambatan dan gangguan. Namun yang 

terjadi pada kenyataannya hambatan dan gangguan 

dialami oleh anak didik tertentu, sehingga mereka 

mengalami kesulitan dalam belajar. Pada tingkat tertentu 

memang ada anak didik yang dapat mengatasi kesulitan 

belajarnya tanpa harus melibatkan orang lain. tetapi pada 

kasus-kasus tertentu, karena anak didik belum mampu 

mengatasi kesulitan belajarnya, maka bantuan guru atau 

orang lain sangat diperlukan oleh anak didik.
8
 

Untuk menyelesaiakan masalah kesulitan 

belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab di SD 

Tarbiyatul Islam Kertosari, ada beberapa upaya dari 

guru yang bertujuan untuk menggugah semangat belajar 

siswa untuk mempelajari kesulitan yang dihadapinya. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan nilai siswa 

dari hari demi hari. Sehingga setelah guru melakukan 

upaya-upaya tersebut sedikit demi sedikit, siswa siswi 

akan sadar dan faham karena mempunyai keinginan 

untuk meningkatkan pemahamannya sehingga 

                                                             
8 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), 12. 
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prestasinya juga akan naik. Dengan adanya inovasi 

dalam penggunaan strategi pada saat pembelajaran 

diharapkan siswa siswi tidak mengalami kesulitan 

belajar lagi khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab. 

          Penelitian ini pastinya bukan penelitian yang 

pertama kalinya tentang kesulitan belajar. Kesulitan 

belajar telah banyak dibahas oleh para pakar dan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian 

yang membahas mengenai bagaimana cara mengatasi 

kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa, di antaranya 

adalah pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Widya Rahma tentang upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Inggris kelas II di MI Ma’arif Ngrumpit Jenangan 

Ponorogo, Zulfa Magfirotul Habsari tentang upaya guru 

dalam mengatasi kesulitan membaca pada siswa/siswi 

kelas 1 di MI Ma’arif Cekok Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015. Berdasarkan hasil kedua penelitian ini, 

mempunyai kesamaan yang membahas tentang kesulitan 

belajar yang dialami oleh siswa. Kesamaanya dengan 

penelitian yang akan dikaji yaitu membahas tentang 

upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 

Akan tetapi pada penelitian ini memiliki perbedaan dari 
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penelitian yang sudah ada, pada penelitian ini lebih 

menekankan kepada bagaimana upaya guru atau cara 

yang dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan belajar 

siswa khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab. 

Sehingga setelah guru melakukan upaya-upaya yang 

dilakukan tersebut sedikit demi sedikit siswa akan 

mengalami perubahan pemahaman, sehingga kesulitan 

yang dihadapinya dapat teratasi. 

       Dari uaraian di atas, peneliti bermaksud untuk 

mengkaji lebih mendalam tentang bagaiamana upaya 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Oleh 

karena itu, peneliti mengambil judul ”Upaya Guru 

Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab kelas IV Di SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

       Untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan 

peneletian, peneliti menentukan fokus masalah tentang 

“Upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa 

pada mata pelajaran bahasa Arab”. 
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C. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus 

penelitian, selanjutnya peneliti akan merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV di SD 

Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo? 

2. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 

IV di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat yang 

dihadapi guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV di 

SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

       Tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi 

oleh siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV 

di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 
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Arab kelas IV di SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

yang dihadapi guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV di 

SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

       Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis dapat mengetahui 

upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa 

pada mata pelajaran bahasa Arab di SD Tarbiyatul 

Islam Kertosari Ponorogo. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pengembangan hasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya tentang upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran bahasa 

Arab. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan penunjang dalam pengembangan 

pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan 

topik tersebut. 

b. Bagi Siswa 

       Hasil penelitian ini diharapkan peserta didik 

dapat memahami pembelajaran Bahasa Arab 

dengan mudah. 

c. Bagi Guru 

       Dengan adanya hasil penelitian ini 

diharapkan dapat membantu guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa, mengetahui 

permasalahan yang muncul untuk mencapai solusi 

dalam memecahkan masalah, memperoleh ide 

dengan tujuan untuk keberhasilan peserta didik. 

d. Bagi Sekolah 

       Dari hasil penelitian ini sekolah diharapkan 

mengetahuai kesulitan belajar siswa sehingga 

upaya yang digunakan guru dapat memudahkan 

siswa dalam memahami pembelajaran. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai pola penulis yang tertuang dalam karya 

tulis ilmiyah ini, maka penulis susun sistematika 

pembahasannya menjadi lima bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berfungsi 

sebagai gambaran umum untuk memaparkan pola dasar 

dari isi yang terdiri latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II    LANDASAN TEORI. Berisi telaah 

hasil penelitian terdahulu, landasan teori. 

BAB III METODE PENELITIAN, meliputi: 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV TEMUAN PENELITIAN, Bab ini 

memaparkan data yang meliputi deskripsi tentang 

deskripsi data umum yang berisi tentang sejarah 

berdirinya SD Tarbiyatul Islam Kertosari, letak 

geografis sekolah, visi, misi, dan tujuan SD Tarbiyatul 

Islam Kertosari, struktur organisasi SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari, sarana dan prasarana SD Tarbiyatul Islam 
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Kertosari, keadaan guru SD Tarbiyatul Islam Kertosari, 

keadaan siswa SD Tarbiyatul Islam Kertosari, profil 

singkat SD Tarbiyatul Islam Kertosari, dan deskripsi 

data khusus yang berisi data tentang kesulitan belajar 

yang dialami oleh siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Arab kelas IV di SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ponorogo, data tentang upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab 

kelas IV di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo, 

data tentang faktor pendukung dan penghambat yang 

dihadapi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa 

pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV di SD 

Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. 

BAB V PEMBAHASAN, membahas hasil 

penelitian. Dalam bab ini berfungsi menafsirkan dan 

menjelaskan data hasil temuan di lapangan. 

BAB VI PENUTUP, bab ini merupakan bab 

terakhir dari skripsi. Dimaksudkan untuk memudahkan 

bagi pembaca yang mengambil instansi dari skripsi, 

yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

      Untuk memperkuat penelitian yang belum diteliti 

penulis teliti, Penulis mengadakan telaah dengan cara 

mencari judul peneliti yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti terdahulu seperti berikut ini: 

1. Skripsi ini ditulis oleh Riska Prasetia, mahasiswa 

IAIN Ponorogo. Yang berjudul “Upaya komite 

madrasah dalam mengatasi kesulitan belajar 

membaca al-Qur’an siswa MI Muhammadiyah IV 

Kasihan Tegalombo Pacitan”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa:  

     Upaya komite madrasah sebagai mediator 

dalam mengatasi kesulitan belajar membaca AL-

Qur’an di MI Muhammadiyah Kasihan IV Tegalombo 

Pacitan adalah komite madrasah yang tersusun dari 

orang tua wali, dewan guru, tokoh masyarakat, alumni 

dan usahawan berusaha memajukan sekolah dengan 

cara, diantaranya sebagai penghubung antara orang tua 

wali murid dengan pihak sekolah. Seperti, usulan 

14 
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tentang diadakannya kegiatan belajar membaca AL-

Qur’an agar siswa dapat membaca AL-Qur’an dengan 

benar. Karena dewasa ini orang tua kawatir akan masa 

depan anaknya. Selain itu upaya yang dilakukan oleh 

komite madrasah yaitu dengan cara memberikan 

dukungan  yang berupa fasilitas, sarana dan prasarana 

yang berupa papan tulis, kapur tulis, Iqro’ dan AL-

Qur’an, dan juga yang paling penting yaitu 

mencarikan tenaga pengajar serta memberikan uang 

gaji untuk pengajar setiap bulannya.
9
 

    Penelitian tersebut dengan penelitian sekarang 

memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya 

adalah sama-sama membahas tentang mengatasi 

kesulitan belajar siswa. Perbedaannya terletak pada 

fokus dan tempatnya, kalau telaah terdahulu 

membahas tentang mengatasi kesulitan belajar 

membaca al-qur,an. Sedangkan penelitian sekarang 

membahas tentang mengatasi kesulitan belajar bahasa 

Arab.  

                                                             
9 Riska Prasetia, “Upaya Komite Madrasah Dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Membaca Al-Qur’an Siswa MI Muhammadiyah IV 

Kasihan Tegalombo Pacitan,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 
2017), 54. 
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2. Skripsi ketiga ditulis oleh Zulfa Magfirotul Habsari, 

mahasiswa STAIN Ponorogo yang berjudul “Upaya 

guru dalam mengatasi kesulitan membaca pada 

siswa/siswi kelas 1 di MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015”. Berdasarkan hasil 

penelitian ini diperoleh hasil yaitu: 

     Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi 

kelambatan membaca adalah memberikan program 

khusus kepada siswa yang mengalami kelambatan 

membaca. Adapun program khusus tersebut adalah 

dengan memberikan jam-jam khusus ke setiap siswa 

yang mengalami kelambatan membaca untuk belajar 

membaca. Selain itu, upaya lain yang dilakukan untuk 

mengatasi anak yang mengalami kelambatan 

membaca dengan cara mengajarkan anak membaca 

dengan menggunakan kartu-kartu huruf, buku-buku 

praktis membaca dan buku-buku yang ada 

diperpustakaan. Upaya tersebut dilakukan guru 

bertujuan bahwa siswa yang mengalami kesulitan 

membaca tidak tertinggal jauh dengan teman-

temannya yang sudah lancar dalam membaca. adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi kelambatan 

membaca siswa di antaranya adalah faktor genetik, 
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faktor motivasi, faktor lingkungan keluarga dan faktor 

ketersediaan bahan bacaan.
10

 

      Penelitian tertebut dengan penelitian sekarang 

memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya 

adalah sama-sama membahas tentang mengatasi 

kesulitan yang dialami oleh siswa. Perbedaannya 

terletak pada fokus dan tempatnya, kalau telaah 

terdahulu membahas tentang mengatasi kesulitan 

belajar membaca. Sedangkan penelitian sekarang 

membahas tentang mengatasi kesulitan belajar siswa 

pada mata pelajaran bahasa Arab, yang didalamnya 

mencakup membaca, menulis, dan menerjemahkan 

tulisan Arab.  

3. Skripsi dari Widya Rahma, STAIN PONOROGO, 

tahun 2009, dengan judul: “Upaya guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata 

pelajaran bahasa inggris kelas II di MI MA’ARIF 

Ngrumpit Jenangan ponorogo tahun pelajaran 

2008/2009”, dengan kesimpulan: 

   Prestasi belajar bahasa inggris siswa kelas II MI 

Ma’arif Ngrumpit Jenangan Ponorogo tergolong 

                                                             
10 Zulfa Magfirotul Habsari, “Upaya Guru Dalam Mengatasi 

Kesulitan Membaca Pada Siswa/Siswi Kelas 1 Di MI Ma’arif Cekok 
Ponorogo,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015), 104. 
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sedng. Dari data yang peneliti lakukan terhadap 

beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan 

dalam belajar bahasa inggris. Kesulitan yang dialami 

oleh siswa meliputi kesulitan dalam hal membaca 

(reading), menulis (writing), mendengarkan 

(listening), dan berbicara (speaking). Adapun yang 

menyebabkan kesulitan belajar bahasa inggris kelas II 

Ngrumpit Jenangan Ponorogo adalah: kurangnya 

motivasi dalam diri siswa sendiri, IQ yang kurang 

baik, rendahnya pemusatan perhatian siswa ketika 

proses belajar mengajar berlangsung, kurangnya 

perhatian  dan motifasi orang tua terhadap anak didik, 

keterbatasan waktu proses belajar mengajar bahasa 

inggris, dan kurangnya sarana dan prasarana yang ada 

disekolah. 

   Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi 

siswa yang mengalami kesulitan belajar bahasa inggris 

kelas II Ngrumpit Jenangan diantaranya yaitu: guru 

menggunakan berbagai macam metode mengajar, guru 

memberikan motifasi kepada siswa agar belajar, guru 

juga memberikan perhatian khusus kepada siswa yang 

mengalami kesulitan belajar dan mengumpulkan data 

mengenai siswa yang kesulitan belajar, selain itu guru 
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juga memberi tugas kepada siswa dan guru juga 

memberi program remidial secara individu untuk 

membantu pemahaman siswa.
11

 

   Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan 

Widya Rohma dengan penelitian ini adalah tentang 

jenis penelitian dan mata pelajarannya. Penelitian 

terdahulu kesulitan yang dialami oleh siswa yaitu 

membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, 

pada mata pelajaran bahasa inggris. Untuk penelitian 

yang sekarang kesulitan yang dialami oleh siswa yaitu 

belum mampu menerjemahkan tulisan arab, membaca 

tulisan arab, serta belum bisa menulis arab. Selain itu 

siswa juga banyak yang belum mampu memahami 

kosa kata (mufrodat) Bahasa Arab.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Widya Rahma, “Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas II Di MI 

MA’ARIF Ngrumpit Jenangan ponorogo Tahun Pelajaran 2008/2009,” 
(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2009). 



20 
 

 

B. Kajian Teori 

1. Kesulitan belajar 

a. Pengertian Kesulitan Belajar 

 Aktifitas belajar bagi setiap individu, tidak 

selamanya dapat berlangsung secara wajar. 

Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, 

kadang-kadanga dapat cepat menangkap apa yang 

dipelajari kadang-kadang terasa amat sulit. Dalam 

hal semangat terkadang semangatnya tinggi, 

tetapi terkadang juga sulit untuk mengadakan 

konsentrasi.  

 Demikian antara lain kenyataan yang sering 

kita jumpai pada setiap anak didik dalam 

kehidupan sehari-hari dalam  kaitannya dengan 

aktifitas belajar. Setiap individu memang tidak 

ada yang sama. Perbedaan individual ini pulalah 

yang menyebabkan perbedaan tingkah laku 

belajar di kalangan anak didik. Dalam keadaan 

dimana anak didik/siswa tidak dapat belajar 

sebagaimana mestinya, itulah yang disebut 

dengan “kesulitan belajar”.
12

 

                                                             
12 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, 229. 
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Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan 

karena faktor intelegensi yang rendah (kelainan 

mental), akan tetapi dapat juga disebabkan oleh 

faktor-faktor non intelegensi. Dengan demikian, 

IQ yang tinggi belum tentu menjamin 

keberhasilan belajar. Karena itu, dalam rangka 

memberikan bimbingan yang tepat kepada setiap 

anak didik, maka para pendidik perlu memahami 

masalah-masalah yang berhubungan  dengan 

kesulitan belajar.
13

 

   Kesulitan belajar terdiri dari dua kata, 

yaitu kesulitan dan belajar. Sebelum dikemukakan 

makna kesulitan belajar perlu dijelaskan 

pengertian belajar dan kesulitan itu sendiri. 

Menurut seorang ahli pendidikan, Dimyati 

Mahmud menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

perubahan dalam diri seseorang yang terjadi 

karena pengalaman. Dalam hal ini ditekankan 

pada pentingnya perubahan tingkah laku, baik 

                                                             
13 Ibid., 230 
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yang dapat diamati secara langsung maupun 

tidak.
14

 

 Sedangkan, kesulitan berarti kesukaran, 

kesusahan, keadaan atau sesuatu yang sulit. 

Kesulitan merupakan suatu kondisi yang 

memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Sehingga 

diperlukan usaha yang lebih baik untuk mengatasi 

gangguan tersebut. Anak yang mengalami 

kesulitan belajar adalah yang memiliki gangguan 

satu atau lebih dari proses dasar yang mencakup 

pemahaman penggunaan bahasa lisan atau tulisan, 

gangguan tersebut mungkin menampakkan diri 

dalam bentuk kemampuan yang tidak sempurna 

dalam mendengarkan, berfikir, berbicara, 

membaca, menulis, mengeja, atau menghitung. 

   Selain itu, kesulitan belajar merupakan 

suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi 

yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar 

yang telah ditetapkan, baik berbentuk sikap, 

pengetahuan maupun ketrampilan. Proses belajar 

                                                             
14 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak, 

(Jogjakarta: Buku Kita, 2011), 12-13. 
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yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan 

tertentu untuk menggapai hasil belajar.
15

 

Berikut ini beberapa definisi mengenai 

kesulitan belajar yang dijelaskan dalam kurikulum 

pendidikan nasional, sebagai berikut: 

1) Hammil, et al., (1981) 

 Kesulitan belajar adalah beragam bentuk 

kesulitan yang nyata dalam aktifvitas 

mendengarkan, bercakap-cakap membaca, 

menulis, menalar, atau dalam menghitung. 

Kesulitan belajar bisa terjadi bersamaan dengan 

gangguan lain (misalnya gangguan sensoris, 

hambatan sosial, dan emosional) dan pengaruh 

lingkungan (misalnya perbedaan budaya atau 

proses pembelajaran yang tidak sesuai). 

Gangguan-gangguan eksternal tersebut tidak 

menjadi faktor penyebab kondisi kesulitan belajar 

yang sudah ada. 

2) NJClD (Natoinal Joint Committee of Learning 

Disabilities) dalam Lerner, (2000) 

Kesulitan belajar adalah istilah umum 

untuk berbagai jenis kesulitan dalam 

                                                             
15 Ibid., 13-14.  
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menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan 

berhitung. Kondisi ini bukan karena kecacatan 

fisik atau mental, bkan juga karena pengaruh 

faktor lingkungan, melainkan karena faktor 

kesulitan dari dalam individu itu sendiri saat 

mempersepsi dan melakukan pemrosesan 

informasi terhadap objek yang diinderanya. 

 Oleh karena itulah anak yang mengalami 

kesulitan belajar, akan sukar dalam menyerap 

materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru sehingga ia akan malas dalam belajar. Selain 

itu anak tidak dapat menguasai materi, bahkan 

menghindari pelajaran, mengabaikan tugas-tugas 

yang diberikan guru, sehingga terjadi penurunan 

nilai belajar dan prestasi belajar menjadi rendah.
16

 

 

b. Faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

  Fenomena kesulitan belajar seorang anak 

biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja 

akademik atau belajarnya. Namun kesulitan 

belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya 

kelainan perilaku (misbehavior) anak seperti 

                                                             
16 Ibid., 15. 
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berteriak di dalam kelas, mengusik teman, 

berkelahi, sering tidak masuk sekolah, dan gemar 

membolos. Penting untuk diingat bahwa faktor 

utama yang mempengaruhi kesulitan pada anak 

adalah berasal dari dalam diri anak sendiri 

(internal), Anak mengalami gangguan secara 

internal seperti gangguan pemusatan perhatian 

dan hiperaktifitas (GPPH). 

Ciri-ciri anak yang sulit memusatkan 

perhatian biasanya ceroboh, sulit berkonsentrasi, 

seperti tidak memperhatikan bila diajak bicara, 

gagal menyelesaikan tugas, sulit mengatur 

aktivitas, menghindari tugas yang memerlukan 

pemikiran, kehilangan barang-barang, perhatian 

mudah teralih, dan pelupa. Sedangkan, ciri-ciri 

dari hiperaktifitas adalah terus-menerus bergerak, 

memainkan jari atau kaki saat duduk, sulit duduk 

diam waktu yang lama, berlarian atau memanjat 

secara berlebihan yang tidak sesuai dengan 

situasi, atau berbicara berlebihan, impulsifitas 

dalam perilaku yang langsung menjawab sebelum 
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pertanyaan selesai diajukan, sulit menunggu 

giliran dan senang menganggu orang lain.
17

 

    Oleh karena itu, bukan faktor dari luar 

(eksternal) yang menyebabkan anak menjadi 

kesulitan dalam belajar, melainkan dari dalam 

individu sendiri. Anak yang mengalami kesulitan 

belajar juga bukan karena mempunyai kelainan 

fisik atau gangguan mental. Mereka normal 

seperti anak pada umumnya, namun mempunyai 

kesulitan dalam belajar. Hal penting lain yang 

berkaitan dengan masalah belajar adalah faktor 

yang mempengaruhi faktor belajar seseorang. 

Menurut para ahli pendidikan, hasil belajar yang 

dicapai oleh para peserta didik di pengaruhi oleh 

dua faktor utama, yakni faktor yang terdapat 

dalam diri peserta didik itu sendiri yang disebut 

faktor internal, dan yang terdapat di luar diri 

peserta didik yang disebut dengan eksternal. 

Meskipun ada juga faktor lain yang juga ikut 

menunjang perkembangan kederdasan anak, yaitu 

                                                             
17 Ibid., 16-17. 
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tentang pendekatan belajarnya.
18

Seperti uraian 

berikut ini: 

a) Faktor Internal 

   Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri anak itu sendiri. 

Faktor internal sangat tergantung pada 

perkembangan fungsi otaknya, terlebih pada 

saat dalam kandungan ibunya. Oleh karena 

itu, faktor gizi pada ibu dan anak sangatlah 

penting dalam menentukan kecerdasan 

otaknya nanti. Adapun faktor internal dibagi 

menjadi dua yaitu: 

(1)  Faktor jasmaniah, yang meliputi faktor 

kesehatan (kemampuan mengingat, 

kemampuan pengindraan seperti melihat, 

mendengarkan dan merasakan) dan cacat 

tubuhnya. 

(2) Faktor psikologis, yang meliputi usia, 

jenis kelamin, kebiasaan belajar, 

inteligensi, perhatian, bakat, minat, 

emosi dan motivasi/cita-cita, 

                                                             
18 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan..., 18-19. 
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perilaku/sikap, konsentrasi, kemampuan, 

rasa percaya diri. 

b) Faktor Eksternal 

   Faktor eksternal adalah yang 

diperingaruhi oleh kondisi lingkungan di 

sekitar anak itu sendiri. Faktor eksternal ini 

meliputi 3 hal, antara lain yaitu: 

(1) Faktor Keluarga 

      Keluarga adalah lembaga 

pendidika informal (luar sekolah) yang 

diakui keberadaannya di dunia 

pendidikan. Perannya tidak kalah 

pentingnya dari lembaga formal dan nin 

formal. Walaupun anak sudah masuk 

sekolah, tetapi harapan masih di 

gantungkan  kepada keluarga. Untuk 

memberikan pendidikan dan memberikan 

suasana sejuk dan menyenangkan bagi 

belajar anak dalam belajar di rumah. 

Keharmonisan hubungan keluarga 

serumah merupakan syarat mutlak yang 

harus ada di dalamnya. Ketika orang tua 

tidak memperhatikan pendidikan anak, 
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maka tidak memberikan suasana yang 

menyenangkan bagi belajar anak.
19

 Oleh 

karena itu, ada beberapa faktor dalam 

keluarga yang menjadi penyebab 

kesulitan belajar anak didik sebagai 

berikut: 

(a) Kurangnya kelengkapan alat-alat 

belajar bagi anak di rumah, sehingga 

kebutuhan belajar yang dibutuhkan itu 

tidak ada. Maka kegiatan belajar anak 

pun terhenti untuk beberapa waktu. 

(b) Kurangnya biaya pendidikan yang di 

sediakan orang tua sehingga anak 

harus ikut memikirkan bagaimana 

mencari uang untuk biaya sekolah 

hingga tamat. Anak yang belajar 

sambil mencari uang biaya sekolah 

terpaksa belajar apa adanya dengan 

kadar kesulitan belajar yang bervariasi. 

(c) Kesehatan keluarga yang kurang baik. 

Orang tua yang sakit-sakitan, 

                                                             
19 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2015), 241. 
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misalnya, membuat anak harus ikut 

memikirkannya dalam merasa prihatin. 

Apalagi bila penyakit yang di derita 

orang tuanya adalah penyakit yang 

serius dan kronis. 

(d) Perhatian orang tua yang tidak 

memadai. Anak merasa kecewa dan 

mungkin frustasi melihat orang tuanya 

yang tidak pernah memperhatikannya. 

Anak merasa seolah-olah tidak 

memiliki orang tua sebagai tempat 

menggantungkan harapan, sebagai 

tempat bertanya bila ada pelajaran 

yang tidak mengerti, dan sebagainya.  

(e) Kebiasaan dalam keluarga yang tidak 

menunjang. Karena kebiasaan dalam 

keluarga, di mana kebiasaan belajar 

yang dicontohkan tidak terjadwal dan 

sesuka hati atau dekat waktu ulangan 

baru belajar habis-habisan, maka 

kebiasaan itulah yang ditiru oleh anak. 

Walaupun sebenarnya hal itu 

kebiasaan belajar belajar yang salah. 
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(2) Faktor Sekolah 

   Sekolah adalah lembaga 

pendidikan formal tempat pengabdian 

guru dan rumah rehabilitas anak didik. Di 

tempat inilah anak didik menimba ilmu 

pengetahuan dengan bantuan guru. 

Sekolah merupakan tempat belajar anak 

setelah keluarga dan masyarakat sekitar. 

Kenyamanan dan ketenagan anak didik 

dalam belajar akan di tentukan sampai 

sejauh mana kondisi dan sistem sosial di 

sekolah dalam menyediakan lingkungan 

yang kondusif dan kreatif. Sarana dan 

prasarana juga sangat berpengaruh dalam 

memberikan layanan yang memuaskan 

bagi anak didik yang berinteraksi dan 

hidup di dalamnya. Faktor lingkungan 

sekolah yang dapat mempengaruhi 

kesulitan belajar anak, anatara lain: 

(a) Pribadi guru yang kurang baik. 

(b) Guru tidak berkualitas, baik dalam 

pengambilan metode yang digunakan 
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ataupun dalam penguasaan mata 

pelajaran yang dipegangnya. 

(c) Hubungan guru dengan anak didik 

kurang harmonis. 

(d) Alat/media pembelajaran kurang 

memadai. Alat pelajaran yang kurang 

lengkap membuat penyajian pelajaran 

yang tidak baik. 

(e) Perpustakaan sekolah kurang memadai 

dan kurang merangsang 

penggunaannya oleh anak didik. 

(f) Suasana sekolah yang kurang 

menyenangkan.
20

 

(3) Faktor Masyarakat 

 Selain dalam faktor keluarga dan 

sekolah, anak juga berinteraksi dengan 

lingkungan masyarakat, maka dari itu 

faktor lingkungan masyarakat juga 

mempengaruhi hasil belajar anak antara 

lain berupa: 

(a) Kegiatan anak dalam masyarakat. 

Kehidupan anak dalam kehidupan 

                                                             
20 Ibid., 238-240. 
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bermasyarakat dapat memberi 

pengaruh bagi diri anak tersebut. 

Anak menjadi banyak pengalaman, 

banyak teman, tambah pengetahuan 

dan sebagainya. Di bandingkan 

dengan anak yang jarang aktif dengan 

kegiatan di masyarakat. Anak 

cenderung menjadi pendiam, sulit 

berinteraksi dengan orang lain, dan 

sebagainya. 

(b) Teman bergaul. Anak perlu bergaul 

dengan yang lain untuk 

mengembangkan sosialisasinya. Akan 

tetapi, perlu dijaga jangan sampai 

mendapatkan teman bergaul yang 

buruk perangainya. Perbuatan tidak 

baik mudah berpengaruh terhadap 

orang lain sehingga perlu dikontrol 

dengan siapa anak bergaul. 

(c) Bentuk kehidupan dalam masyarakat. 

Kehidupan bermasyarakat di sekitar 

anak juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Masyarakat yang terdiri 
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dari orang-orang yang tidak terpelajar, 

penjudi, suka mencuri dan 

mempunyai kebiasaan yang tidak 

baik, akan berpengaruh jelek kepada 

anak yang berada di lingkungan itu. 

Sebaliknya, jika lingkungan anak 

adalah orang-orang terpelajar maka 

akan berpengaruh juga dalam hal-hal 

yang di lakukan oleh orang-orang di 

lingkungannya. Sehingga akan 

berbuat seperti mereka. Pengaruh 

tersebut dapat mendorong semangat 

anak untuk belajar lebih giat lagi.
21

 

 

c. Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar 

Dalam mengatasi kesulitan belajar, tidak 

dapat dipisahkan dengan kegiatan mencari faktor-

faktor yang diduga sebagai penyebabnya. Karena 

itu, mencari sumber-sumber penyebab utama dan 

sumber-sumber penyebab penyerta lainnya 

                                                             
21 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan..., 39-40. 
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mutlak dilakukan secara akurat, efektif, dan 

efisian.
22

 

Banyak alternatif yang dapat diambil guru 

dalam mengatasi kesulitan belajar siswanya. 

Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu 

ditempuh dalam rangka upaya mengatasi 

kesulitan belajar anak didik, dapat dilakukan 

dengan enam tahapan, yaitu sebagai berikut: 

1) Pengumpulan Data 

 Untuk menemukan sumber penyebab 

kesulitan belajar diperlukan banyak informasi. 

Untuk memperoleh informasi tersebut perlu 

diadakan pengamatan langsung terhadap 

objek yang bermasalah. Teknik interview 

(wawancara) ataupun teknik dokumentasi 

dapat dipakai untuk mengumpulkan data. 

Teknik interview, observasi dan dokumentasi, 

ketiganya saling melengkapi dalam masalah 

keakuratan data. Usaha yang dapat dilakukan 

dalam pengumpulan data bisa melalui 

kegiatan yaitu: kunjungan rumah, daftar 

pribadi, meneliti pekerjaan anak, meneliti 

                                                             
22 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar , 249. 
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tugas kelompok, melaksakan tes, baik tes IQ 

maupun tes pribadi. 

   Dalam peksanaannya, semua motode 

itu tidak mesti digunakan bersama-sama. 

Tergantung permasalahannya, kompleks atau 

tidak. Semakin rumit masalahnya, maka 

semakin banyak kemungkinan metode yang 

dapat digunakan. Jika masalahnya sederhana, 

mungkin dengan satu metode sudah cukup 

untuk menemukan faktor yang menyebabkan 

kesulitan belajar anak. Dalam pengumpulan 

data tidak perlu mencari informasi sebanyak-

banyaknya. Sebab setiap informasi yang 

diterima belum tentu data. Informasi yang 

simpang siur justru membingungkan. Oleh 

karena itu, carilah informasi yang banyak 

melalui sumber yang tepat untuk mendapatkan 

data yang lengkap. Sehingga data yang 

lengkap itu dapat diolah dengan sebaik 

mungkin. 

2) Pengolahan Data 

   Data yang telah terkumpul tidak akan 

ada artinya jika tidak diolah secara cermat. 
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Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar anak 

didik jelas tidak dapat diketahui, karena data 

yang terkumpul itu masih mentah, belum 

dianalisis secara seksama. Langkah-langkah 

yang dapat ditempuh dalam rangka 

pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a) Identifikasi kasus. 

b) Membandingkan antar kasus. 

c) Membandingkan dengan hasil tes. 

d) Menarik kesimpulan. 

3) Diagnosis 

   Diagnosis adalah keputusan 

(ketentuan) mengenai dari hasil pengolahan 

data. Diagnosis dapat berupa keputusan jenis 

kesulitan belajar anak didik, faktor-faktor 

yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan 

belajar anak didik, dan faktor utama yang 

menjadi sumber penyebab kesulitan belajar 

anak didik. 

4) Prognosis 

  Keputusan yang diambil berdasarkan 

hasil diagnosis menjadi pijakan dalam 

kegiatan prognosis. Dalam prognosis 
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dilakukan kegiatan penyusunan program dan 

penetapan ramalan mengenai bantuan yang 

harus diberikan kepada anak untuk 

membantunya keluar dari kesulitan belajar. 

5) Treatmen 

   Treatmen adalah perlakuan. Perlakuan 

disini dimaksud adalah pemberi bantuan 

kepada anak didik yang mengalami kesulitan 

belajar sesuai dengan program yang telah 

disusun pada tahap prognosis. Misalnya, 

bimbingan individu atau kelompok, melalui 

remidial teaching, melalui bimbingan orang 

tua, pemberian bimbingan pribadi, pemberian 

bimbingan mengenai cara belajar yang baik, 

maupun pemberian bimbingan mengenai cara 

belajar yang baik sesuai dengan karateristik 

setiap mata pelajaran. 

6) Evaluasi 

  Evaluasi di sini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah treatmen yang telah 

diberikan berhasil dengan baik. Artinya ada 

kemajuan, yaitu anak dapat dibantu keluar 
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dari lingkaran masalah kesulitan belajar, atau 

gagal sama sekali.
23

 

 

2. Pembelajaran Bahasa Arab 

a. Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab 

 Pembelajaran yang diindentikkan dengan 

kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” 

yang berarti petunjuk yang diberikan kepada 

orang supaya diketahui ditambah dengan awalan 

“pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, 

yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau 

mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 

dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik.Dengan kata lain, pembelajaran 

                                                             
23 Ibid., 250-254. 
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adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik.
24

 

  Secara umum keberhasilan proses 

pembelajaran ditentukan oleh beberapa variabel. 

Variabel-variabel yang dimaksud diantaranya 

adalah guru, siswa, sarana prasarana, kurikulum, 

dan lain-lain. Variabel-variabel ini akan saling 

berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Guru 

tanpa siswa tidak akan terjadi proses 

pembelajaran, demikian juga siswa tanpa variabel 

yang lain tidak mungkin terjadi proses 

pembelajaran.
25

 

  Dalam pengajaran atau proses belajar 

mengajar guru memegang peran sebagai sutradara 

sekaligus aktor. Artinya, pada gurulah tugas dan 

tanggung jawab merencanakan dan melaksanakan 

pengajaran disekolah. Guru sebagai tenaga 

profesional harus memiliki sejumlah kemampuan 

mengaplikasikan berbagai teori belajar dalam 

                                                             
24 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogjakarta: 

Aswaja Pressindo), 3. 
25 Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi, dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 
2008), 157. 
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bidang pengajaran, kemampuan memilih dan 

menerapkan metode yang efektif dan efisien, 

kemampuan melibatkan siswa berpartisipasi aktif, 

dan kemampuan membuat suasana belajar yang 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

    Bahasa Arab merupakan salah satu 

matapelajaran yang menempati posisi yang 

penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

Kedua institusi penyelenggara pendidikan di 

indonesia, yaitu negri dan swasta, pada jenjang 

dan program studi tertentu semuanya 

mengajarkan bahasa Arab sebagai bagian 

matapelajaran sejajar yang harus diajarkan 

dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang lain. 

Lebih-lebih lagi dilembaga pendidikan islam, 

bahasa Arab merupakan suatu keniscahyaan 

untuk diajarkan  kepada peserta didik mereka.
26

 

   Pembelajaran bahasa asing adalah sebuah 

proses yang kompleks dengan berbagai fenomena 

yang pelik sehingga tidak mengherankan kalau 

hal ini bisa mempunyai arti yang berbeda-beda 

                                                             
26 Ibid., Pembelajaran bahasa Arab...158. 
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bagi setiap orang.
27

Sebenarnya pembelajaran 

bahasa menjadi hal yang sangat penting bagi 

suatu bangsa-bangsa di dunia. Termasuk diantara 

bahasa-bahasa yang marak dipelajari tersebut 

adalah bahasa arab, satu jutaan bahasa yang 

dipilih Allah untuk menjadi pengantar wahyu-

Nya. Bahasa Arab merupakan bahasa yang di 

minta Allah menciptakan kecintaan dihati umat 

manusia kepada bahasa ini. Sehingga penempatan 

bahasa Arab sebagai kunci bagi dunia ilmu 

pengetahuan, pemikiran, peradapan, budaya, dan 

sastra.
28

 

 Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak 

bisa lepas dari kesibukannya yang menuntut 

ketrampilan menyimak. Misalnya bercakap-cakap 

dengan teman, berdiskusi di kelas, dan 

mendengarkan televisi menuntut ketrampilan 

menyimak. Kemahiran menyimak adalah salah 

satu kemahiran berbahasa yang sangat penting 

                                                             
27 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Malang Press, 2009), 17. 
28 Yufridal Fitri Nursalam, Bahasa Arab Sejarah, Perkembangan, 

Keistimewaan dan Urgensi Mempelajarinya, (Ponorogo: STAIN 
Ponorogo Press, 2011), 49-50. 
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perlu dikuasai oleh para siswa. Dalam 

pembelajaran Bahasa Arab terdapat empat modal 

ketrampilan yang harus dikuasai, diantaranya 

adalah: 

1. Ketrampilan Istima’ (mendengar) 

    Ketrampilan menyimak merupakan 

kemampuan yang memungkinkan seseorang 

pemakai bahasa untuk memakai bahasa yang 

di gunakan secara lisan. Kemampuan 

menyimak merupakan bagian yang paling 

penting dan tidak dapat di abaikan dalam 

pembelajaran bahasa, terutama bila tujuan 

penyelengaraannya adalah penguasaan 

kemampuan berbahasa secara 

lengkap.
29

Menyimak adalah suatu ketrampilan 

yang hingga sekarang agak diabaikan dan 

belum mendapat tempat yang sewajarnya 

dalam pengajaran bahasa. Masih kurang sekali 

materi berupa buku teks dan sarana lain, 

seperti rekaman yang di gunakan untuk 

                                                             
29 Abdul Wahab Rosyidi, Media..., 62. 
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menunjang tugas guru dalam pengajaran 

menyimak untuk digunakan di Indonesia.
30

 

  Disamping itu, ketrampilan mendengar 

dapat dicapai melalui beberapa latihan, yaitu 

mendengarkan perbedaan-perbedaan bunyi 

unsur kata (fonem) dengan unsur kata lainnya 

berdasarkan mahraj huruf yang benar. Baik 

langsung dari penutur asli maupun melalui 

rekaman tape/piringan hitam. Di sisi lain 

ketrampilan mendengar ini dapat dicapai 

melalui latihan unsur kata yang terpisah dari 

pemahaman arti maupun bunyi kata dan 

kalimat dengan pemahaman arti yang 

terkandung.
31

 

2. Ketrampilan Kalam (berbicara) 

 Ketrampilan berbicara adalah 

kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan pikiran atau ide, pendapat, 

keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. 

                                                             
30 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 130. 
31 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), 190-191. 
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Dalam makna yang lebih luas, berbicara 

merupakan suatu sistem tanda-tanda yang 

dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan 

sebuah otot dan jaringan otot tubuh manusia 

untuk menyampaikan pikiran dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya. Secara umum 

ketrampilan berbicara bertujuan untuk para 

pelajar mampu berkomunikasi lisan secara 

baik dan wajar dengan bahasa yang mereka 

pelajari.
32

 

  Dalam pembelajaran ketrampilan 

berbicara mementingkan isi dan makna dalam 

penyampaian pesan secara lisan, berbagai 

bentuk dan cara dapat digunakan. Sesuai 

dengan tingkat penguasaan kemampuan 

berbahasa yang telah dimiliki oleh siswa 

bentuk pembelajaran berbahasa dapat meliputi 

kegiatan penggunaan bahasa lisan dengan 

tingkat kesulitan yang beragam.
33

Dalam 

mengajarkan ketrampilan berbicara, 

hendaknya perlu memperhatikan tingkat 

                                                             
32 Acep Hermawan, Metodologi..., 135-136. 
33 Abdul Wahab Rosyidi, Media..., 65-66. 
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kemampun siswa. Untuk itu, guru perlu 

mengenal jenjang keampuan kalam dan apa 

yang harus dilakukannya. Sehingga siswa 

dapat menentukan sendiri materi apa yang 

harus disampaikan sambil melihat 

perkembangan yang terjadi.
34

 

3. Ketrampilan Qira’ah (membaca) 

     Ketrampilan membaca adalah 

kemampuan mengenali dan memahami isi 

sesuatu yang tertulis dengan melafalkan atau 

mencernanya di dalam hati.
35

 Membaca 

merupakan kegiatan penting, dan semakin 

menjadi penting pada zaman modern ini. Pada 

saat perkembangan dalam berbagai segi 

kehidupan menjadi amat cepat. Untuk 

memahami semua jenis informasi yang termuat 

dalam berbagai bentuk tulisan, mutlak 

diperlukan kegiatan membaca, disertai dengan 

kemampuan memahami isi bacaan. Tanpa 

kemampuan memahami isi bacaan, banyak 

informasi yang tidak dapat diserap dengan 

                                                             
34 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo), 66. 
35 Acep Hermawan, Metodologi..., 143. 
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cepat dan tepat. Kemampuan isi bacaan itulah 

yang menjadi tujuan pokok dalam 

pembelajaran membaca dalam pembelajaran 

bahasa.
36

 

4. Ketrampilan Kitabah (menulis) 

  Menulis merupakan salah satu 

ketrampilan penting dalam pembelajaran 

bahasa Arab. Menulis merupakan sesuatu 

aktifitas untuk mengaktualisasikan 

kemampuan dirinya dan spesialisasi 

keilmuannya kepada publik. Karena dari hasil 

tulisannya baik berupa buku maupun sekedar 

naskah atau makalah singkat. Ketrampilan 

menulis adalah kemampuan dalam 

mendeskripsikan atau mengungkapkan isi 

pikiran, mulai dari aspek yang sederhana 

seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek 

yang kompleks yaitu mengarang. Ketrampilan 

menulis dalam bahasa Arabdibagi ke dalam 

tiga kategori yang tidak dapat dipisahkan, 

seperti imlak, kaligrafi, dan mengarang.
37

 

                                                             
36 Acep Hermawan, Metodologi..., 99. 
37 Ibid., 151. 
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b. Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab 

   Tujuan umum pembelajaran bahasa Arab 

adalah: (1) untuk dapat memahami al-Qur’an dan 

hadist sebagai sumber hukum ajaran agama islam; 

(2) untuk dapat memahami buku-buku agama  

dan kebudayaan islam yang ditulis dalam bahasa 

Arab; (3) untuk dapat berbicara dan mengarang 

dalam bahasa arab; (4) untuk dapat digunakan 

sebagai alat pembantu keahlian lain 

(supplementary); (5) untuk membina ahli bahasa 

arab, yakni benar-benar profesional.
38

 

   Disamping itu tujuan pengajaran Bahasa 

Arab adalah untuk memperkenalkan berbagai 

bentuk ilmu bahasa kepada peserta didik yang 

dapat membantu memperoleh kemahiran 

berbahasa, dengan menggunakan berbagai bentuk 

dan ragam bahasa untuk berkomunikasi, baik 

dalam bentuk lisan maupun tulisan, untuk 

tercapainya tujuan tersebut para pengajar/ahli 

bahasa, pembuat kurikulum atau program 

pembelajaran harus memikirkan materi/bahan 

yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta 

                                                             
38 Khalilullah, Media..., 9. 
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didik serta mencari metode atau teknik 

pengajaran ilmu bahasa dan kemahiran berbahasa 

Arab, dan melatih peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari, baik kemahiran, membaca, menulis, 

dan berbicara. Kemahiran dasar yang harus 

dimiliki dalam memahami bahasa Arab adalah 

menguasai ilmu bahasa dan kemahiran berbahasa 

Arab beserta kaidah-kaidahnya, menghafal/ 

menguasai kosa kata (mufrodat) beserta artinya.
39

 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Pembelajaran Bahasa Arab 

   Belajar bahasa asing bila ditunjang oleh faktor 

pendukung akan membantu mempercepat 

pemahaman kita terhadap bahasa yang dipelajari. 

Sebaliknya apabila dipacu oleh hal-hal yang dapat 

menghambat kita untuk mempelajari bahasa asing 

tersebut akan memperlambat atau bahkan menganggu 

percepatan pemahaman kita terhadap apa yang akan 

dipelajari. Faktor pendukung ialah beberapa faktor 

yang bisa membantu dan menguntungkan dalam 

pelaksanaan pengajaran bahasa Arab disuatu lembaga 

                                                             
39 Khalilullah, Media..., 9. 
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pendidikan. Faktor pendukung yang dimaksud disini 

adalah hal-hal yang didapat anak didik sebelum 

mereka masuk ke suatu lembaga pendidikan. Dan 

faktor penghambat ialah beberapa faktor yang 

menghalangi dan memperlambat pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Arab.
40

 Adapun faktor 

pendukung dan penghambatnya sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung 

1). Bahasa Arab telah dikenal oleh peserta didik, 

karena mereka telah menggunakan sejak 

kecil, baik untuk do’a ibadah sholat maupun 

untuk do’a-do’a yang lain. 

2). Sejak kecil, para siswa telah mengenal huruf 

Arab yaitu yang disebut huruf Hijaiyyah, 

karena mereka telah belajar mengaji di 

rumah, surau atau di masjid. Meskipun 

mereka hanya sekedar pandai membaca Al-

Qur’an, tanpa mengerti arti atau maksudnya. 

3).  Para peserta didik telah mengenal kebudayaan 

bangsa Arab dan latar belakangnya, 

walaupun baru sedikit. Mereka juga telah 

                                                             
40 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogjakarta: Teras, 2011), 51. 
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menyadari bahwa agama Islam itu datangnya 

dari negara Arab atau Makkah, sehingga telah 

mengetahui beberapa istilah yang berkaitan 

dengan agama Islam seperti: Haji, Ka’bah, 

Baitullah, Makkah, Madinah, Umrah, Tawaf, 

Jumrah, Mina, Arafah, Haji Tamattu, Haji 

Kiran, Haji Wadah, Ihram dan sebagainya. 

4). Selain untuk keperluan komunikasi 

sebagaimana bahasa asing yang lain, 

mempelajari bahasa Arab ada hubungannya 

dengan usaha memenuhi tuntunan ajaran 

agama. Sebab jika seorang muslim banyak 

menguasai bahasa Arab, maka dengan 

sendirinya ia akan mudah memahami maupun 

menghayati serta mengamalkan ajaran agama 

sebagai mana yang dianjurkan oleh Al-

Qur’an, Al-Hadits juga kitab-kitab yang lain 

yang berisi ajaran agama. Jadi mempelajari 

bahasa Arab, sedikit banyak didukung oleh 

tujuan yang suci, yaitu untuk berbakti dan 

mengabdi kepada Allah SWT yang pada 
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akhirnya dapat memberikan spirit lebih kuat 

berusaha sehingga tercapai cita-cita.
41

 

b. Faktor penghambat 

1). Segi linguistik 

Diantara faktor-faktor yang dapat 

menghambat/memperlambat pembelajaran bahasa 

Arab antara lain: 

a). Sebelum mempelajari bahasa Arab, biasanya 

kita telah menguasai bahasa ibu, disamping 

bahasa nasional bahkan bahasa asing lainnya. 

Selain memiliki segi persamaan juga terdapat 

perbedaan. Segi tulisan misalnya, siswa juga 

sudah terbiasa menulis dari rah kiri ke kanan, 

sekarang menjumpai hal yang baru dikenal 

bahkan harus menulis dari arah kanan ke kiri. 

Hal ini merupakan hambatan bagi orang yang 

baru dalam proses mempelajari bahasa Arab. 

b). Apabila ditinjau dari segi tata bahasa, bahasa 

Arab tata bahasanya dalam pembagian kata 

kerja maupun kata benda relative lebih 

banyak yang merangkap. Hal itu juga 

                                                             
41 Ibid., 52. 
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menyebabkan waktu yang dipakai 

mempelajari lebih lama.
42

 

c). Kemampuan memahami tata bahasa Arab 

sebagai alat untuk membaca, karena 

berkaitan erat dengan perubahan bunyi kata 

yang disebut dengan “I’rab”, segi tulisannya 

sama namun kalau harakat huruf yang 

terakhir dirubah sedikit saja pasti mempunyai 

maksud dan arti yang berbeda, contoh 

“Almadrasatu”, kalau kita membaca dengan 

“Almadrasata”, pasti kedudukannya dalam 

susunan kalimat mempunyai maksud lain, hal 

ini berlaku pada kata benda. 

d). Permasalahan abjad Arab atau yang disebut 

huruf hijaiyyah yang semuanya ada 28 atau 

30 yang dimulai dari alif dan diakhiri dengan 

ya, sebelum mempelajari bahasa Arab 

terlebih dahulu hendaknya menguasai huruf 

hijaiyyah tersebut. Dengan perincian sebagai 

berikut: Pertama, cara mengucapkan tiap-tiap 

huruf secara fasih. Kedua, bentuk huruf 

diawal, ditengah dan diakhir kata, masing-

                                                             
42 Ibid., 55. 
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masing mempunyai bentuk yang berada 

dalam tata cara penulisannya.
43

 

2). Segi Non Linguistik 

  Problem non linguistik merupakan 

permasalahan dalam belajar bahasa Arab yang 

berasal dari luar karateristik bahasa arab itu 

sendiri. Adapun penjelasan tentang problematika 

non linguistik dalam belajar bahasa Arab sama 

dengan problematika belajar secara umum yang 

sudah dijelaskan di atas. Akan tetapi selain 

problematika belajar yang sudah dijelaskan, 

dalam belajar bahasa Arab ada beberapa 

problematika lagi yang harus diperhatikan. 

Diantaranya adalah: 

a). Sosio-kultural 

Perbedaan sosio-kultural antara bangsa 

Arab dan bangsa Indonesia memungkinkan 

munculnya problem berupa perbedaan-

perbedaan ungkapan, istilah-istilah, dan nama-

nama benda yang tidak terdapat dalam bahasa 

Indonesia menyulitkan siswa/pelajar Indonesia 

yang belum/tidak mengenal sosial budaya 

                                                             
43 Ibid., 56. 
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bangsa arab.
44

 Perbedaan sosio-kultural antara 

bangsa Arab dan bangsa Indonesia akan 

menimbulkan problematika tersendiri dalam 

belajar bahasa arab. Problematika yang 

mungkin muncul karena perbedaan sosio-

kultural ini seperti ungkapan istilah-istilah, dan 

nama-nama benda yang tidak terdapat dalam 

bahasa indonesia. Contoh dari ungkapan 

adalah seperti “ بلغ السعل الز با” (balagha al-sail 

al-zubaa) yang diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia berarti “air bah telah mencapai 

tempat tinggi”, akan tetapi bukan itu yang 

dimaksud dalam ungkapan itu, yang dimaksud 

dalam ungkapan diatas adalah sesuatu yang 

sudah terlanjur tidak dapat diulangi kembali. 

Dalam bahasa Indonesia diungkapkan seperti “ 

nasi telah menjadi bubur”. Materi pelajaran 

haruslah disusun dengan memasukan hal-hal 

yang dapat memberikan gambaran sekitar 

sosio-kultural bangsa Arab. Dengan demikian, 

pelajar dapat mempercepat pemahaman 

tentang makna dan pengertian berbagai 

                                                             
44 Ibid., 58. 
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ungkapan, istilah, dan nama benda itu dalam 

situasi yang tepat.
45

 

b). Buku ajar 

  Selain harus memperhatikan faktor 

sosio-kultural di atas, faktor penggunaan buku 

ajar dalam pembelajaran juga menjadi sesuatu 

yang urgen, karena peranannya disamping 

guru hingga saat ini, masih menjadi instrumen 

yang cukup menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Buku ajar yang tidak 

memperhatikan prinsip-prinsip penyajian 

bahasa Arab sebagai bahasa asing akan 

menjadi problem tersendiri dalam mencapai 

tujuan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain 

seleksi, gradasi, koreksi. Seleksi maksudnya 

adalah bahwa buku ajar harus menunjukkan 

pemilihan materi yang memang diperlukan 

oleh pelajar di tingkat tertentu atau 

diprioritaskan untuk satuan pendidikan 

tertentu. Oleh sebab itu buku ajar yang baik 

adalah buku yang didasarkan pada kurikulum 

yang jelas, misalnya KTSP. Gradasi 

                                                             
45 Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran...,105-106. 
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maksudnya adalah berjenjang, yaitu berjenjang 

pada penjajian, mulai dari materi yang mudah 

samapai ke materi yang susah. Sedangkan 

korelasi maksudnya adalah bahwa setiap unit 

yang disajikan harus memiliki kaitan yang 

saling menguatkan menjadi paduan yang 

utuh.
46

 

c). Lingkungan sosial 

Lingkungan cukup mendukung atau 

menghambat proses penguasaan bahasa Arab. 

Apabila kita belajar bahasa Arab dan berada di 

lingkungan yang berbahasa Arab, maka 

keadaan ini akan menjadi faktor pendukung 

percepatan pemahaman kita terhadap bahasa 

Arab yang sedang kita pelajari. Sebaliknya 

apabila kita berada dilingkungan yang tidak 

berbahasa Arab, maka keadaan ini cukup 

menghambat atau memperlambat percepatan 

pemahaman atau penguasaan kita terhadap 

bahasa Arab yang sedang kita pelajari. 

Lingkungan akan menjadikan kita terbiasa 

menggunakan bahasa secara terus menerus 

                                                             
46 Ibid., 106-107. 
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untuk menyampaikan maksud dan tujuan 

tersebut. Dengan demikian keadaan ini akan 

dapat menjadi salah satu faktor penghambat 

dalam belajar bahasa Arab.
47

 

    Fakta menunjukkan bahwa faktor 

lingkungan pergaulan umumnya menjadi 

masalah tersendiri dalam pembelajaran bahasa 

Arab di Indonesia. Pelajar bahasa Arab yang 

ada di daerah tertentu cenderung menggunakan 

bahasa pergaulan yang ada di daerah itu. 

Kondisi ini akan menjadi transfer negatif 

dalam belajar bahasa Arab, sebab anatara 

bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dan 

bahasa-bahasa daerah di Indonesia jelas 

berbeda, setidaknya pada sisi struktur.
48

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Wa Muna, Metodologi..., 60. 
48 Acep Hermawan, Metodologi..., 107-108. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

      Dalam penelitian ini digunakan metode 

penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan ini memiliki karateristik-

karateristik dilakukan pada kondisi yang alamiah, 

langsung ke sumber data dan peneliti adalah 

instrumen kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat 

deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata 

atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

Penelitian kualitatif  melakukan analisis secara 

induktif, penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna (data dibalik yang teramati).
49

 

b. Jenis Penelitian 

   Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

peneliti gunakan adalah studi kasus yaitu uraian 

penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek 

                                                             
49 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

Alfabeta, 2005), 9-10. 
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seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi 

(komunitas), suatu program, atau situasi sosial.
50

  

 

2. Kehadiran Peneliti 

     Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

penelitianlah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
51

 Maka dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, yaitu peneliti sebagai 

pengumpul data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti sebagai aktor 

sekaligus sebagai pengumpul data, data dan peran 

peneliti sebagai partisipan aktif dengan melakukan 

interaksi sosial dengan subjek yang diteliti dalam 

lapangan disusun secara sistematis.  

 

3. Lokasi Penelitian 

    Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut 

berdasarkan fenomena atau kejadian yang telah terjadi 

ditempat tersebut. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

                                                             
50 Deddy Mulyana, metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma 

Baru Ilmu Komunikasi  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 201. 
51 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2000), 117.  
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SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. SD Tarbiyatul 

Islam Kertosari terletak di sebelah utara Masjid Besari 

Kertosari tepatnya di jalan Barong, No 8 Kertosari, 

Babadan, Ponorogo. Pemilihan sekolah ini dikarenakan, 

masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan 

belajar khususnya pada mata pelajaran Bahasa Arab. 

 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu primer 

(manusia) dan sekunder (non manusia). Sumber data 

primer (manusia terdiri dari kepala sekolah, guru dan 

siswa SD Tarbiyatul Islam Kertosari). Sementara itu, 

sumber data sekunder (non manusia terdiri dari 

dokumen dan buku yang relevan). 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang 

penting dalam penelitian karena metode ini merupakan 

strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

Keberhasilan peneliti sebagian besar tergantung pada 

teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan. 

pengumpulan data dalam penelitian ini yang 

dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, 
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keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang 

dipercaya untuk memperoleh data seperti yang 

dimaksudkan tersebut. Dalam penelitian menggunakan 

teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta 

keinginan yang nyata proses pengumpulan data dapat 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi merupakan bagian yang penting 

dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti 

dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara 

sistematis terhadap kegiatan penelitian. Observasi 

merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang 

tidak menggunakan alat bantu apapun. Observasi 

ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai 

tingkah laku. Dengan melihat dan mengamati 

individu atau kelompok secara langsung. Metode ini 

digunakan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung keadaan dilapangan agar peneliti 
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memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti.
52

 

Menurut peneliti observasi atau pengamatan 

yang dilakukan dengan partisipasi akan lebih 

memantapkan pengumpulan data. Dalam penelitian 

ini peneliti inigin memperoleh data tentang kesulitan 

belajar siswa dan bagaiamana upaya guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran 

bahasa arab kelas IV di SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari Ponorogo. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh kedua belah 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut.
53

 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru 

mata pelajaran bahasa Arab kelas IV, wali kelas IV, 

dan siswa-siswi kelas IV, pada waktu istirahat atau 

                                                             
52 Basrowi Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), 93-94. 
53 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2002), 135. 
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pada jam-jam kosong. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data tentang faktor pendukung dan 

penghambat serta upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Arab kelas IV di SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan 

pengujian suatu peristiwa atau penyajian 

akunting.
54

Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan 

atau karya-karya monumental sekarang. Hasil 

penelitian dari observasi atau wawancara ini akan 

lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto 

atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. 

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data 

dengan jalan menyelidiki dokumen. Dokemen tidak 

hanya digunakan sebagai bahan penelitian yang 

bersifat sejarah saja, tetapi juga bisa digunakan pada 

                                                             
54 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 160-161 
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penelitian yang lain atau yang bersifat masa 

sekarang.
55

 

Teknik ini digunakan dalam penelitian untuk 

memperoleh data tentang letak geografis sekolah, 

keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan prasarana 

serta data tentang upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Arab kelas IV di SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ponorogo. Peneliti mendokumentasikan setiap 

kegiatan belajar mengajar. Terutama pada saat guru 

mengajak siswa untuk belajar Bahasa Arab yang lebih 

giat dan fokus sehingga guru dapat mengatasi 

kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain.
56

 

                                                             
55 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2005), 334. 
56 Sugiyono, Metodologi Penelitian, 334, 
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisa data dari Miles dan Huberman, yang 

menggunakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada tahapan 

penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai 

jenuh. Aktifitas dalam analisa data meliputi data 

reduction, data display dan conclusion.
57

 Adapun 

langkah-langkah analisisnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Langkah-langkah analisis data 

 

Keterangan: 

a. Langkah pertama yaitu mereduksi data adalah 

merangkum, memilah, hal-hal pokok, menfokuskan 

                                                             
57 Miles A. Huberman, Analisa Data Kualitatif (Jakarta: UI 

Press, 1992), 20. 
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pada hal-hal penting, membuat kategori. Dengan 

demikian data yang telah direduksikan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini data 

yang akan direduksi adalah data-data hasil observasi, 

wawancara serta hasil penelitian yang dilakukan di 

SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. 

b. Langkah kedua yaitu setelah data direduksi maka 

langkah selanjutnya adalah mendisplay atau 

menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, 

dan chart. Dengan mendisplay data, maka akan 

mudah untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa 

yang telah dipahami. 

c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 
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yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
58

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas) serta derajat kepercayaan dan 

keabsahan data.
59

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan 

triangulasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci. Ketekunan pengamatan ini dilakukan 

peneliti dengan cara: 

1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor 

yang memunculkan kesulitan belajar siswa pada 

                                                             
58 Moleong, Metodologi Penelitian, 338-345. 
59 Moleong, Metodologi Penelitian, 171. 
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mata pelajaran bahasa Arab kelas IV di SD 

Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. 

2) Menelaah secara rinci sampai pada satu titik 

sehingga pada pemeriksaan awal salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami 

dengan cara biasa. 

b. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini 

dapat dicari dengan jalan sebagai berikut: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dan pribadi. 

3) Membandingkan keadaan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat atau pandangan orang 

yang berpendidikan tinggi, orang biasa atau 

pemerintah. 

4) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu. 
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5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan.
60

 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada 

tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi penyusunan 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, penjajakan awal di lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami 

latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

c. Tahapan analisis data, yang meliputi: analisis lama 

dan setelah pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

 

                                                             
60 Moleong, Metodologi Penelitian, 177-178 
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 BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi  Data Umum Tentang Lokasi 

1. Sejarah Berdirinya SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

            Cikal bakal berdirinya SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari ialah Madrasah Diniyah yang bertempat di 

masjid Kyai Ageng Besari Kertosari yang dikelola 

oleh Bpk.K.H. Masruri Sahar, Bapak Tomo, dan 

Bapak Bukhori. Seiring dengan perkembangan zaman 

yang semakin maju dan kesadaran terhadap 

pentingnya kesadaran pendidikan, maka banyak 

berdiri lembaga pendidikan formal. Pendirian SD ini 

merupakan perwujudan dari partisipasi aktif dari 

masyarakat di bidang pendidikan dengan turut serta 

membantu pemerintah dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

            Sekolah Dasar Tarbiyatul Islam Kertosari ini 

berdiri pada tahun 1959, dan di bangun di atas tanah 

seluas 1.649 m, yang merupakan tanah wakaf dari 

seorang tokoh masyarakat yaitu K.H Masruri Sahar. 

Sekolah Dasar ini di bawah naungan Yayasan 

Tarbiyatul Islam dengan akta notaries nomor 19 

71 
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tanggal 20 Agustus 1964. Pada awal berdirinya SD 

Tarbiyatul Islam telah memperoleh siswa sebanyak 30 

anak yang berasal dari desa Kertosari dan desa 

sekitarnya antara lain Mangunsuman, Patihan Wetan, 

Ronowijayan, dan sebagainya.  

          Dari ke-31 sekolah dasar yang ada kecamatan 

Babadan, sekolah dasar ini merupakan salah satu 

sekolah dasar yang berstatus swasta dengan izin 

operasional perpanjangan nomor 421.2/ 18/ 405.43.03/ 

SD/2004 terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2004.  

           Sejak berdirinya sampai sekarang ini telah 

mengalami 7 kali pergantian kepala sekolah, yaitu: 

1. Bpk.K.H. Masruri Sahar 

2. Bpk. Moh. Hamid 

3. Bpk. Suyitno 

4. Bpk. Moh. Syamsudin 

5. Bpk. Drs. Subakir 

6. Bpk. Im. Sujitno.S, S.Pd 

7. Ketut Nooryantoro, S.Pd.M.Pd 

          Berbagai upaya telah dilakukan oleh ke-7 

kepala sekolah tersebut untuk mengadakan perubahan 

kearah perbaikan sesuai dengan situasi dan kondisi 

pada masanya. Perjalanan ke-7 kepala sekolah tersebut 
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merupakan mata rantai sejarah yang tidak dapat di 

pisahkan, satu sama lainnya saling terkait.
61

 

 

2. Letak Geografis SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

              Ditinjau dari segi georafisnya SD Tarbiyatul 

Islam Kertosari mempunyai nilai strategis, yaitu 

berada di Desa Kertosari bagian utara tepatnya berada 

di Jalan Barong No 8 Kertosari Babadan Ponorogo. 

Dengan jarak ± 5 kilo meter kearah timur dari pusat 

kota Ponorogo. 

Batas teritorialnya: 

a. Sebelah Utara: Kelurahan Patihan Wetan dan 

Cokromenggalan. 

b. Sebelah Selatan: Kelurahan Ronowijayan dan 

Mayak. 

c. Sebelah Barat: Kelurahan Nologaten. 

d. Sebelah Timur: Kelurahan Mangunsuaman.
62

 

 

 

                                                             
61 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 01/D/16-IV/2019 Dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
62 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 02/D/16-IV/2019 Dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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3. Visi, Misi, dan Tujuan SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari 

                    Untuk memberikan arahan dan tujuan serta 

pengembangan SD Tarbiyatul Islam dipandang perlu 

adanya penyatuan persepsi atau pandangan serta cita-

cita bagi pengelolanya. Adapun wujud rumusan 

tersebut adalah visi, misi dan tujuan SD Tarbiyatul 

Islam Kertosari sebagai berikut: 

a. Visi 

           Terwujudnya sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berkepribadian yang luhur, 

beriman dan bertaqwa serta mampu 

menghadapi tantangan di masa depan. 

b. Misi 

      Berdasarkan visi di atas, maka misi sekolah 

adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan mutu pendidikan sesuai 

dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan 

masyarakat. 

2) Menyelenggarakan program-program 

pendidikan yang senantiasa berakar pada 
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sistem nilai agama dan perkembangan dunia 

luar. 

3) Meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi 

kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki. 

4) Mengadakan kerjasama dengan unsur 

pendukung sekolah (Komite Sekolah, Wali 

Murid, dan Masyarakat). 

c. Tujuan 

           Tujuan sekolah dirumuskan mengacu 

kepada tujuan umum pendidikan dasar sebagai 

berikut. “Meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut”.  

1) Terwujudnya profesionalisme guru sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). 

2) Terpenuhinya sarana dan prasarana 

pendidikan sesuai dengan program guna 

mendukung kelancaran kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. 
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3) Meraih prestasi akademik maupun akademik 

sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi minimal tingkat 

Kabupaten Ponorogo. 

4) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke 

sekolah yang lebih tinggi. 

5) Menjadi sekolah pelopor dan penggerak serta 

diminati di lingkungan masyarakat sekitar.
63

 

 

4. Struktur organisasi SD Tarbiyatul Islam Kertosari  

        Struktur organisasi di SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari ini susunan tertinggi ditempati oleh Kepala 

Sekolah yakni Bapak Ketut Nooryantoro, S.Pd.M.Pd 

dan Ketua Komite yakni Bapak H. Nurhadi, M.Si 

yang mempunyai kedudukan yang sama. Di bawah 

kepemimpinan kepala sekolah terdiri dari, 6 guru 

kelas dan 3 guru mapel, dan 1 penjaga. Sebagai 

komponen sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan 

                                                             
63 Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor: 03/D/16-IV/2019 dalam 

Dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat 

dalam hal ini adalah siswa/siswi.
64

 

 

5. Sarana dan Prasarana SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari 

            Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai 

sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. 

Sebagai contoh: sarana pendidikan diartikan sebagai 

alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan 

buku, tas, pulpen, komputer, dll. Fasilitas yang 

penunjang yang ada di SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ponorogo antara lain ruang kepala sekolah, ruang 

guru, 8 ruang kelas, ruang perpustakaan, UKS, kantin 

dan gedung. 

            Di SD Tarbiyatul Islam Kertosari terdapat 8 

kelas dengan luas 546 m
2
. Perpustakan juga ada, akan 

tetapi didalam ruang kepala sekolah ada ruang UKS. 

Ruang guru juga sudah memadai cukup luas yaitu 

berukuran 32 m
2
, ruang kepala sekolah dengan luas 32 

m
2
. Untuk kamar mandi/wc ada dua yaitu untuk guru 

dan siswa dengan luas 12 m
2
, tersedia juga kantin 

                                                             
64 Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor: 04/D/16-IV/2019 dalam 

Dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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sekolah dengan luas 21 m
2  

di dalam kantin ada juga 

tempat santai yang terdiri dari satu meja dan dua kursi 

panjang hal ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa 

atau guru apabila makan dan minum di kantin. 

Gudang yang luasnya 42 m
2  

digunakan untuk 

menyimpan seperti alat-alat drum band, alat hadroh 

dan lain sebagainya.
65

 

 

6. Keadaan guru SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

            Adapun tenaga pengajar yang ada di SD 

Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019, cukup memadai yaitu terdiri dari 1 orang 

kepala sekolah, 11 orang guru dan 1 penjaga 

sekolah.
66

 

 

7. Keadaan siswa SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

           Yang dimaksud dengan siswa adalah mereka 

yang secara resmi menjadi siswa SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari Ponorogo dan terdaftar dalam buku induk. 

Sebagian besar siswa sekolah ini berasal dari kalangan 

                                                             
65 Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor: 05/D/16-IV/2019 dalam 

Dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
66 Lihat Transkip Dokumentasi  Nomor: 06/D/16-IV/2019 dalam 

Dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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keluarga yang berstatus ekonomi yang bermacam-

macam dan dari pendidikan orang tua yang bervariasi 

pula. Apabila dilihat dari kuantitasnya, siswa sekolah 

ini cukup memadai, hal ini dapat di lihat dari jumlah 

murid yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Tahun 

pelajaran 2018/2019 sekolah ini mencapai 184 siswa 

yang terbagi dalam 8 kelas.
67

  

 

B. Deskripsi  Data Khusus 

1. Data tentang kesulitan belajar yang dihadapi oleh 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV 

di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo 

            Didalam belajar memang banyak sekali 

kendala yang dialami oleh siswa. Kendala ini disebut 

dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan 

masalah yang sulit dipecahkan dan sering membuat 

orang tua atau guru binggung mencari 

penyelesaiannya. Kesulitan belajar banyak ditemukan 

pada anak usia sekolah, seperti halnya yang terjadi di 

kelas IV SD Tarbiyatul Islam Kertosari. Siswa 

mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran 
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Bahasa Arab. Pernyataaan ini adalah sebagaimana 

hasil wawancara dengan bapak Asep Saputro sebagai 

guru Bahasa Arab kelas IV di SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari sebagai berikut:  

Siswa masih sulit dalam mengartikan ke dalam 

bahasa Arab (menerjemahkan), membaca teks 

cerita (qira’ah), dan berbicara. Tidak hanya 

menerjemahkan, membaca, dan berbicara 

kesulitan belajar bahasa Arab yang di alami 

siswa, tetapi masih ada sebagian siswa yang 

belum begitu bisa membaca tulisan arab.68 

 

          Kelas IV masih banyak yang mengalami 

kesulitan dalam belajar hal tersebut sama seperti yang 

di ungkapkan oleh salah satu siswa kelas IV di SD 

Tarbiyatul Islam Kertosari, seperti ungkapan 

Muhammad Budi Arifin sebagai berikut: Untuk 

pembelajaran bahasa Arab yang paling susah 

menurutku adalah menerjemahkan, karena saya tidak 

faham, membacanya sulit.
69

 

          Searah yang diungkapkan Muhammad Budi 

Arifin, Nadiana Fransiska siswi kelas IV 

menambahkan bahwa: Pembelajaran paling sulit 

                                                             
68 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 01/W/13/IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
69 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 03/W/20/IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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adalah menerjemahkan. Karena susah 

mengartikannya.70 

 

           Anak yang mengalami kesulitan belajar adalah 

yang memiliki gangguan satu atau lebih dari proses 

dasar yang mencakup pemahaman penggunaan bahasa 

lisan atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin 

mempunyai kemampuan yang tidak sempurna dalam 

mendengarkan, berfikir, berbicara, membaca, menulis, 

mengeja, maupun menghitung. Penyebab dari 

kesulitan tersebut dikarenakan kurangnya jam 

pertemuan khususnya pelajaran bahasa Arab, seperti 

yang diungkapkan bapak Asep Saputro:  

Agar anak mempunyai pemahaman yang 

maksimal jam pelajarannya harus terpenuhi, guru 

bahasa Arab mengungkapkan bahwa waktu jam 

pembelajarannya hanya 2 jam dalam 1 minggu,   

siswa jarang mendengarkaan ungkapan-ungkapan 

arab. Sehingga siswa masih merasa asing dan 

belum bisa diterapkan dalam percakapan sehari-

hari.
71

 

 

                                                             
70 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 04/W/20/IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
71 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 01/W/13/IV/2019 dalam 
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          Penting untuk diingat bahwa faktor utama yang 

memengaruhi kesulitan belajar pada anak adalah 

berasal dari dalam diri anak sendiri (internal). Anak 

mengalami gangguan secara internal seperti gangguan 

pemusatan perhatian dan hiperaktifitas (GPPH). 

Pernyataaan ini adalah sebagaimana hasil wawancara 

dengan ibu Merizka Listyaningrum sebagai wali kelas 

IV di SD Tarbiyatul Islam Kertosari sebagai berikut: 

Faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan 

belajar diantaranaya adalah rendahnya minat membaca 

dan konsentrasi belajar siswa.
72

 

           Sedangakan menurut bapak Asep Saputro 

faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan 

belajar Bahasa Arab sebagai berikut: Tidak semua 

siswa mempunyai buku paket untuk bahan belajar 

siswa, mulai belajar tidak dari kelas 1, mulainya 

belajar kelas IV-VI, dan masih ada sebagian siswa 

yang belum begitu bisa membaca tulisan Arab.
73

 

            Anak yang mengalami kesulitan belajar, akan 

sukar dalam menyerap materi-materi pelajaran yang 

                                                             
72 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 02/W/15/IV/2019 dalam 
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disampaikan oleh guru sehingga ia akan malas dalam 

belajar. Di dalam proses pembelajaran pastinya ada 

siswa yang mengeluh atau merasa tidak mampu untuk 

mengerjakan. Tetapi ketika tingkat kemampun siswa 

tinggi, pastilah dia sudah mampu untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan guru. Hal ini seperti yang 

diungkapkan bapak Asep Saputro: Ada sebagian siswa 

yang mengeluh kadang tidak mbak. Tetapi 

kebanyakan mengeluhnya, karena pembelajaran 

bahasa Arab itu menurut siswa gampang-gampang 

mudah.
74

 

          Menurut paparan diatas, dapat peneliti 

simpulkan bahwa secara garis besar faktor kesulitan 

belajar siswa di SD Tarbiyatul Islam Kertosari dalam 

mata pelajaran Bahasa Arab adalah siswa masih sulit 

dalam mengartikan ke dalam bahasa Arab 

(menerjemahkan), membaca teks cerita (qira’ah), 

berbicara, tidak semua siswa mempunyai buku paket 

untuk bahan belajar siswa, mulai belajar tidak dari 

kelas 1, mulainya belajar kelas IV-VI, dan masih ada 

sebagian siswa yang belum begitu bisa membaca 
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tulisan Arab. Hal ini disebabkan oleh faktor siswa 

sendiri yang kurang adanya kesadaran dan kemauan 

untuk belajar yang sungguh-sungguh.    

 

2. Data tentang upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Arab kelas IV di SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari Ponorogo 

           Seorang guru adalah orang yang mempunyai 

tugas terkait dengan upaya mencerdaskan bangsa, 

guru memiliki kesatuan peran dan fungsi yang tidak 

terpisahkan. Guru juga perlu memiliki kemampuan 

untuk dapat membimbing siswa, memberikan arahan, 

dan memberikan pembinaan sesuai dengan bakat dan 

kemampuan siswa. Dalam proses belajar, guru juga 

bertanggung jawab penuh atas ketercapaian tujuan 

pembelajaran. 

          Dalam hal mengatasi kesulitan belajar kelas IV, 

khususnya pada mata pelajaran Bahasa Arab tentunya 

ada upaya yang dilakukan oleh guru Bahasa Arab 

seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Asep 

Saputro: Upaya yang di lakukan guru Bahasa Arab 
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biasanya guru memberikan latihan tambahan terkait 

istima’, qira’ah, kalam, dan kitabah.
75

 

 

           Metode merupakan suatu cara yang digunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

kegiatan belajar mengajar, metode sangar diperlukan 

oleh guru untuk mentransfer ilmu kepada siswa. Oleh 

karena itu, sebaiknya bagi para  guru alangkah 

baiknya menggunakan metode mengajar yang 

bervariasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. ibu 

Merzka Listyaningrum selaku wali kelas IV  juga 

menambahkan: Upaya yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang 

membimbing siswa untuk belajar secara aktif di kelas, 

seperti menggunakan metode knowledge, mind 

mapping, dan reciprocal teaching.
76

 

            Selain itu, pengelolaan kelas juga sangat di 

perlukan dalam pembelajaran. Keadaan kelas dan 

siswa  sangat berpengaruh pada saat pembelajaran. 

Seperti yang telah diungkapkan oleh ibu Merizka 
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Listyaningrum selaku wali kelas IV bahwa: Suasana 

kelas sebisa mungkin dibuat kondusif sehingga siswa 

dapat mengikuti pembelajaran secara maksimal dan 

dapat mencapai ketuntasan belajar 100%.
77

 

          Banyak usaha yang di lakukan guru untuk 

mengatasi kesulitan belajar, seperti yang diungkapkan 

oleh bapak Asep Saputro guru Bahasa Arab kelas IV 

SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo sebagai 

berikut: 

Selain yang sudah saya katakan diatas selain 

melatih anak dalam hal istima’, qira’ah, kalam, 

dan kitabah, biasanya saya juga membuat 

rangkuman catatan yang dianggap sulit atau 

penting bagi anak-anak. Tidak hanya itu mbak, 

saya juga sebisa mungkin selalu memotifasi anak-

anak agar motifasi belajar anak-anak tersebut 

meningkat.
78

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Merizka 

Listyaningrum wali kelas IV yaitu: 

Untuk mengatasi kesulitan belajar saya juga 

mengupayakan kepada anak-anak untuk 

memberikan waktu khusus dalam memberikan 

bimbingan, arahan, serta motivasi. Upaya yang 
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saya lakukan itu biasanya saya memberikan 

bimbingan, arahan, serta motivasi kepada siswa 

yang mengalami kesulitan belajar pada saat jam 

istirahat atau ketika selesai belajar mengajar 

mbak. Sesuai dengan kesulitan yang dikeluhkan 

oleh anak-anak.
79

 

 

           Sebagai orang tua, sudah selayaknya mengenali 

tanda-tanda jika anak mengalami kesulitan belajar. 

Sensitivitas atau kepekaan orang tua dan guru sangat 

membantu dalam mendeteksi kesulitan yang dialami 

anak. Dalam hal tersebut tentunya ada hubungan 

kerjasama antara wali kelas dengan orang tua siswa. 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Merizka 

Listyaningrum wali kelas IV yaitu: 

Dengan adanya menjalin kerjasama dan 

komunikasi antara wali kelas dan orang tua, maka 

kita dapat mengetahui dimana kemampuan dan 

kesulitan yang dialami siswa baik pada saat 

pembelajaran di sekolah ataupun pada saat 

pembelajaran di rumah.
80

 

 

    Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh guru 

Bahasa Arab untuk mengatasi kesulitan belajar juga 
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terlihat pada saat peneliti melakukan observasi pada 

hari Sabtu tanggal 20 April 2019: 

Dari hasil pengamatan peneliti guru Bahasa Arab 

pada saat pembelajaran sudah memberikan 

motivasi kepada siswa. Guru juga memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai pembelajaran yang belum dipahami dan 

yang dianggap sulit tentang materi yang sudah 

disampaikan. Proses belajar mengajar sudah 

berjalan dengan baik, suasana kelas tercipta 

dengan kondusif. Walaupun dalam pembelajaran 

masih ada anak yang tidak memperhatikan guru 

saat menerangkan.   

   

           Menurut paparan diatas, dapat peneliti 

simpulkan bahwa guru selain sebagai pengajar juga 

berperan aktif sebagai pembimbing bagi siswa-

siswinya, mengarahkan dalam kebaikan, serta 

memotivasi peserta didik agar semangat dalam belajar. 

Banyak upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa kelas IV khususnya Bahasa 

Arab diantaranya memberikan waktu khusus pada saat 

jam istirahat atau ketika selesai belajar mengajar. 

Memberikan latihan tambahan terkait istima’, qira’ah, 

kalam, dan kitabah. Agar siswa terbiasa dalam 

mendengarkan, membaca, belajar berbicara, dan 
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menulis tulisan Arab. Selain itu guru juga selalu 

memotivasi siswa agar semangat dalam belajar.  

3. Data tentang faktor pendukung dan penghambat 

yang dihadapi guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab 

kelas IV di SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ponorogo 

            Dalam melaksanakan pendidikan perlu 

diketahui dan diperhatikan adanya faktor yang ikut 

menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan 

tersebut. Begitu juga halnya melihat fenomena yang 

ada, upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan 

penghambat di dalam pelaksanaannya. 

            Berikut hasil wawancara dengan Bapak Asep 

Saputro guru Bahasa Arab kelas IV terkait faktor 

pendukung upaya guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa, sebagai berikut: Faktor pendukung 

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas IV 

adalah tersedianya sumber belajar yang dapat 

mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran, seperti 
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LKS Bahasa Arab kelas IV, kamus bahasa Arab, dan 

buku paket Bahasa Arab kelas IV.
81

 

Selain faktor tersebut, Ibu Merizka Lityaningrum 

wali kelas IV menambahkan terkait faktor 

pendukung sebagai berikut: Faktor pendukung 

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas IV 

adalah tersedianya sarana dan prasarana yang 

memadai, seperti pembelajaran yang 

menggunakan IT dan media pembelajaran 

lainnya.
82

 

 

          Dalam suatu pembelajaran selain ada faktor 

pendukung pastinya terdapat faktor yang 

menghambat. Terdapat beberapa faktor yang 

menghambat upaya guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran Bahasa 

Arab. Faktor penghambat dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa sebagaimana yang diungkapakan oleh 

Bapak Asep Saputo guru Bahasa Arab kelas IV 

adalah: 

Peran serta orang tua masih kurang mbak, 

sehingga minat belajar siswa di rumah kurang. 

Seharusnya orang tua di rumah harus memberikan 

dorongan dan semangat agar anak semangat 

                                                             
81 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 01/W/13/IV/2019 dalam 
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82 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 02/W/15/IV/2019 dalam 
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dalam belajar. Tidak hanya itu mbak, sekarang 

anak banyak yang demam gadget jadi 

pengaruhnya besar untuk anak-anak.
83

  

       Pada kesempatan lain, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan Ibu Merizka Listyaningrum wali 

kelas IV terkait dengan faktor penghambat dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswa kelas IV khususnya 

dalam belajar Bahasa Arab, beliau memaparkan, 

sebagai berikut: Faktor penghambat dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa kelas IV adalah kurangnya 

dukungan dari orang tua terkait dengan kegiatan 

belajar siswa dirumah, sehingga minat siswa untuk 

belajar di rumah belum maksimal.
84

 

       Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa faktor pendukung 

yakni tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, 

tersedianya sumber belajar yang mendukung. 

Sedangkan faktor penghambat dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa itu adalah pada siswa itu 

sendiri, kurangnya dukungan dari orang tua dan minat 

belajar siswa rendah. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis tentang kesulitan belajar yang dihadapi 

oleh siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab di SD 

Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo 

           Kesulitan belajar merupakan beragam gangguan 

belajar dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, 

dan berhitung karena faktor internal individu itu sendiri, 

yaitu disfusi minimal otak. Sehingga diperlukan usaha 

yang lebih baik untuk mengatasi gangguan tersebut. 

Karena itu, dalam rangka memberikan bimbingan yang 

tepat kepada setiap anak didik, maka para pendidik 

perlu memahami masalah-masalah yang berhubungan  

dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar tersebut 

yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar, 

akan sukar dalam menyerap materi-materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru sehingga ia malas dalam 

belajar. Dengan adanya kesulitan tersebut bahkan tidak 

lepas dari upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi 

kesulitan tersebut. 

          Dari hasil wawancara dengan guru Bahasa Arab 

kelas IV, beliau menjelaskan bahwa di kelasnya masih 

92 
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banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar Bahasa 

Arab diantaranya adalah anak belum mampu 

mengartikan kedalam Bahasa Arab (menerjemahkan), 

siswa belum mampu membaca tulisan Arab, susah 

berbicara dan melafalkan Bahasa Arab, siswa juga 

masih sulit untuk menuliskan tulisan Arab. Kesulitan 

belajar merupakan poin penting yang harus segera 

ditangani, karena jika tidak segera ditangani akan 

berdampak terhadap kesesuaian kurikulum di sekolah 

tersebut. Apalagi peserta didik yang sudah bersikap 

acuh pada mata mata pelajaran. Guru harus segera 

menemukan cara untuk menangani kesulitan belajar 

tersebut. 

             Sementara faktor-faktor yang menjadi 

penyebab atau yang mempengaruhi kesulitan belajar 

peserta didik di SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ponorogo terdiri dari dua faktor yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. Faktor intern yakni, faktor yang 

disebabkan dari dalam diri peserta didik. Seperti 

kurangnya minat untuk mempelajari Bahasa Arab, 

kurangnya motivasi dan dukungan dari orang orang tua 

yang membuat peserta didik tidak mempunyai semangat 

dalam belajar. Orang tua yang tidak mendukung akan 



94 
 

 

berpengaruh terhadap belajar siswa dan anak akan 

kesulitan belajar. Jika minat untuk belajar tinggi maka 

anak akan bersemangat dalam belajar. Namun jika 

minat belajar peserta didik rendah maka anak akan 

malas untuk belajar. Sehingga siswa sulit untuk 

menerima pelajaran dan tidak menguasai materi yang 

telah di sampaikan. Padahal motivasi mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam diri peserta didik. 

Motivasi belajar tidak harus berasal dari guru atau 

orang-orang di sekitar sekolah, tetapi motivasi dari 

orang tua dan lingkungan sekitar rumah juga sangat 

berpengaruh. Jika motivasi selalu ada dalam diri peserta 

didik maka belajarpun menjadi lebih bersemangat dan 

hati merasa senang dengan ketenangan. 

       Faktor ekstern yaitu penyebab kesulitan belajar 

peserta didik di SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ponorogo yang berasal dari luar diri peserta didik 

seperti faktor dari sekolah, yaitu: waktu jam 

pembelajaran yang kurang, belajar Bahasa Arab tidak 

dari kelas 1, mulai belajarnya kelas IV sehingga siswa 

belum siap dan sulit menerima pembelajaran, apalagi 

tidak semua siswa memiliki buku paket untuk belajar. 

Dikarenakan keadaan ekonomi orang tua wali murid 
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ada yang memiliki penghasilan menengah kebawah. 

Jadi dari sekolahanpun tidak memaksa untuk membeli 

buku paket. 

       Selanjutnya strategi guru juga berpengaruh dalam 

kesulitan belajar siswa. Penggunaan strategi yang 

monoton pada saat pembelajaran menjadikan anak 

bosan dalam belajar dan tidak tertarik lagi dengan 

materi yang disampaikan. Strategi guru dalam kelas 

juga harus bervariasi dan berinovasi sesuai dengan 

keadaan sekolah, peserta didik, dan materi yang akan 

disampaikan.  

             Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa 

siswa kelas IV SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo 

mempunyai beberapa bentuk kesulitan belajar yang di 

alami peserta didik. Diantaranya adalah: 

1. Anak belum mampu mengartikan kedalam Bahasa 

Arab (menerjemahkan). 

2. Siswa belum mampu membaca tulisan Arab. 

3. Susah berbicara dan melafalkan Bahasa Arab. 

4. Siswa juga masih sulit untuk menuliskan tulisan 

Arab.  

         Adapun kesulitan dari faktor intern atau dari 

dalam diri peserta didik kelas IV di SD Tarbiyatul Islam 
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Kertosari Ponorogo seperti kurangnya minat peserta 

didik untuk mempelajari Bahasa Arab dan kurangnya 

dukungan dari orang tua. Sedangkan dari faktor ekstern 

adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. 

Seperti faktor dari sekolah, yaitu: waktu jam 

pembelajaran yang kurang, belajar Bahasa Arab tidak 

dari kelas 1, mulai belajarnya kelas IV sehingga siswa 

belum siap dan sulit menerima pembelajaran, apalagi 

tidak semua siswa memiliki buku paket untuk belajar.  

Hal ini sudah sesuai dengan teori yang 

menjelaskan bahwa kesulitan belajar dipengaruhi oleh 

dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. 

Nini Subini menjelaskan bahwa, menurut para ahli 

pendidikan, hasil belajar yang dicapai oleh para peserta 

didik di pengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor 

yang terdapat dalam diri peserta didik itu sendiri yang 

disebut faktor internal, dan yang terdapat diluar diri 

peserta didik yang disebut dengan eksternal. 
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B. Analisis tentang upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Arab di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo 

           Status guru mempunyai implikasi terhadap peran 

dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Guru 

memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak 

terpisahkan, antara kemampuan mendidik, 

membimbing, mengajar dan melatih. Keempat 

kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif, 

yang satu tidak dapat di pisahkan dengan yang lain.
85

 

Misalnya seseorang yang dapat mendidik tetapi tidak 

memiliki kemampuan membimbing, mengajar, dan 

melatih maka ia tidak dapat di sebut guru yang 

sempurna. 

        Dari hasil wawancara dengan guru pengampu mata 

pelajaran Bahasa Arab kelas IV, bahwa upaya yang 

dilakukan oleh guru Bahasa Arab memberikan latihan 

tambahan terkait Istima’, qira’ah, kalam, dan kitabah. 

Pada waktu jam kosong dan jam istirahat. Pada saat 

pembelajaran bahasa Arab empat kemampuan 

berbahasa harus digunakan. Pada saat materi istima’ 

                                                             
85 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogjakarta: Hikayat 

Publising, 2006), 29. 
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yang dilakukan guru untuk menangani anak yang 

mengalami kesulitan menerjemahkan dengan 

menggunakan metode picture and picture, dimana 

dengan penggunaan motode tersebut, guru 

menunjukkan secara langsung  gambar terkait materi 

yang sedang dipelajari. Siswa cepat merespon gambar 

tersebut dan langsung menyebutkan artinya. Agar siswa 

menjadi lebih mudah dalam mengartikan. Yang 

dilakukan guru untuk menangani anak yang mengalami 

kesulitan dalam qira’ah yaitu guru memberikan teks 

cerita  bahasa Arab kepada siswa  dan disuruh untuk 

membacanya, sampai anak tersebut benar-benar bisa 

dalam membaca. Yang dilakukan guru untuk 

menangani anak yang mengalami kesulitan dalam 

belajar kalam yaitu dengan menggunakan metode tanya 

jawab, dengan menggunakan metode tersebut guru 

mengetahui anak yang sudah mampu dalam berbicara 

maupun belum. Guru melatih berbicara dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa 

tentang pelajaran yang sudah dipelajari. Misalnya 

pembelajarannya percakapan, siswa disuruh 

berpasangan untuk membaca percakapan tersebut 

secara bergantian. Secara terus menerus sampai anak 
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tersebut lancar dalam berbicara Arab. Yang dilakukan 

guru untuk menangani anak yang mengalami kesulitan 

dalam belajar kitabah yaitu dengan memberikan latihan 

menulis kepada siswa. Guru menyuruh siswa maju satu 

persatu untuk menuliskan cara menyambung huruf. 

Kemudian setelah siswa sudah bisa, guru memberikan 

latihan kepada siswa. Yaitu dengan, guru mengucapkan 

sebuah perkataan, kemudian siswa disuruh untuk 

menuliskan kedalam tulisan Arab. 

Selain upaya yang dilakukan guru untuk 

menangani kesulitan tersebut, guru juga menjelaskan 

ulang kembali materi yang di ajarkan, karena 

kemampuan siswa berbeda-beda sehingga ada yang 

langsung faham penjelasan gurunya dan ada yang 

belum faham. Biasanya untuk mengatasi kesulitan 

tersebut guru membuat rangkuman,atau catatan yang 

dianggap sulit atau penting bagi siswa. Meningkatkan 

motifasi belajar siswa, agar peserta didik fokus dalam 

pembelajaran guru harus menciptakan suasana belajar 

yang efektif, dan kondusif.  

      Pada saat pembelajaran Bahasa Arab, guru juga 

menggunakan metode pembelajaran, seperti 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan teman 
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yang sudah bisa mengajari temannya yang belum bisa 

(peer teaching). Dengan penggunaan metode tersebut, 

guru lebih mengetahui kesulitan yang di alami oleh 

peserta didik. Guru mudah bertanya dengan peserta 

didik tentang pembelajaran yang dianggap sulit. 

Dengan menggunakan metode peer teaching teman 

yang belum bisa tidak sungkan untuk bertanya kepada 

temannya yang belum bisa. Karena teman yang sudah 

bisa mau membantu temannya yang belum bisa. 

Sehingga kebersamaan dan kekompakan saat 

pembelajaran selalu terjalin.  

  

C. Analisis tentang faktor pendukung dan penghambat 

yang dihadapi guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab di 

SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo 

           Dalam melaksanakan pendidikan perlu diketahui 

dan diperhatikan adanya faktor yang ikut menentukan 

berhasil atau tidaknya suatu pendidikan tersebut. Begitu 

juga jika kita sudah menerapkannya suatu rencana maka 

tingkat keberhasilan atau tidaknya bisa dilihat. Upaya 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa juga 

dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat di 
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dalam pelaksanaannya. Karena setiap materi pelajaran 

tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. 

Faktor pendukung adalah faktor yang bisa membantu 

dan menguntungkan dalam pelaksanaan pengajaran 

bahasa Arab di suatu lembaga pendidikan. Sedangkan 

faktor penghambat ialah beberapa faktor yang 

menghalangi dan memperlambat pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Arab. Adapun faktor pendukung 

dan faktor penghambat dalam mengatasi kesulitan 

belajar, adalah sebagai berikut: 

1. Faktor pendukung 

a. Tersedianya sumber belajar adalah segala sesuatu 

yang dapat di pergunakan sebagai tempat di mana 

bahan pengajaran atau asal untuk belajar 

seseorang. Dengan tersedianya sumber belajar 

yang mendukung maka pembelajaran menjadi 

mudah. Sumber belajar yang dapat mendukung 

lancarnya kegiatan pembelajaran Bahasa Arab, 

seperti LKS Bahasa Arab kelas IV, kamus bahasa 

Arab, dan buku paket Bahasa Arab kelas IV. 

b. Sarana dan prasarana adalah peralatan dan 

perlengkapan yang secara langsung digunakan 

dalam menunjang proses pendidikan, khususnya 
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proses belajar mengajar, ruang kelas yang 

memadai, buku paket, perpustakaan, meja, kursi, 

serta alat-alat dan media pengajaran lainnya 

lengkap. Alat pelajaran yang kurang lengkap 

membuat penyajian pelajaran yang tidak baik. 

Kemajuan alat-alat teknologi membawa 

perkembangan pada alat-alat pelajaran. Sebab 

yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada. Hal 

tersebut merupakan penunjang dan pendukung 

kegiatan belajar siswa sehingga sarana dan 

prasarana dan juga fasilitas yang memadai yang 

ada di sekolah menentukan apakah siswa 

mengalami kesulitan belajar atau tidak. Jika 

sarana dan prasarana memadai peserta didik bisa 

terpenuhi kebutuhannya untuk belajar.  

2. Faktor penghambat 

a. Kurangnya dukungan dari orang tua 

         Orang tua yang tidak/ kurang 

memperhatikan pendidikan anak-anaknya, 

mungkin acuh tak acuh, tidak memperhatikan 

kemajuan belajar anak-anaknya akan menjadi 

penyebab kesulitan belajarnya. Orang tua yang 

bersifat kejam, akan menimbulkan mental yang 
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tidak sehat bagi anak. Berbeda dengan orang tua 

yang mendidik anaknya dengan cara yang sehat 

penuh kasih sayang dan perhatian maka mental 

anak juga bagus. Cara mendidik orang tua sangat 

berpengaruh pada perkembangan anak 

selanjutnya. Hal tersebut dapat di pahami betapa 

pentingnya keluarga dalam pendidikan anaknya. 

Cara orang tua mendidik anaknya akan 

berpengaruh sangat besar pada terhadap 

belajarnya anak. Maka dari itu dukungan dari 

orang tua untuk memotivasi anaknya sangat 

dibutuhkan. Anak yang kurang kasih sayang dari 

orang tua hasilnya juga berbeda dengan anak 

yang setiap hari selalu diperhatikan oleh orang 

tuanya. Disamping itu, faktor keadaan rumah 

juga dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. 

Apabila orang tua memberikan motivasi serta 

bimbingan yang positif terhadap anak mereka 

maka, hal tersebut akan mendukung upaya guru 

dalam mengatasi kesulitan belajar anak yang 

dialaminya. Sebaliknya apabila bimbingan dan 

motivasi yang diberikan oleh orang tua kepada 

anaknya negatif atau kurang baik maka, anak 
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akan malas belajar dan akan menyebabkan faktor 

penghambat dari upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa. 

b. Minat belajar siswa rendah 

           Tidak adanya minat seseorang anak 

terhadap suatu pelajaran akan menimbulkan 

kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada 

minatnya mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, 

tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai 

dengan kecakapan, tidak sesuai dengan tipe-tipe 

khusus anak banyak menimbulkan problema 

pada dirinya. Ada tidaknya minat terhadap 

sesuatu pelajaran dapat dilihat dari cara anak 

mengetahui pelajaran. 

         Begitu pula dengan lancar tidaknya suatu 

pendidikan juga tergantung pada siswa itu 

sendiri. Apabila anak mempunyai 

kemauan/minat untuk belajar dengan sungguh-

sungguh dalam menekuni pengetahuan sesuai 

kemampuannya, maka akan mendukung proses 

pendidikan dan tentunya siswa tidak akan 

mengalami kesulitan dalam belajarnya. Begitu 

pula apabila dalam diri anak tidak ada kemauan 
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belajar dan mengembangkan kemampuan yang di 

milikinya, maka akan menghambat proses 

pembelajaran dan anak cenderung mengalami 

kesulitan dalam belajar.   

           Dari uraian di atas, peneliti dapat 

menganalisis bahwa dalam suatu proses 

perencanaan suatu pendidikan perlu diketahui 

dan diperhatikan adanya faktor yang ikut 

menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu 

pendidikan tersebut. Semua tidak akan berjalan 

mulus sesuai dengan apa yang kita harapkan. 

Karena guru juga harus memiliki fasilitas untuk  

menunjang agar wawasanya tidak sempit. Sarana 

dan fasilitas dapat mempengaruhi kegiatan 

belajar mengajar yang ada di sekolah. Siswa 

tentu dapat belajar dengan baik dan 

menyenangkan apabila suatu sekolah dapat 

memenuhi segala kebutuhannya siswa untuk 

belajar.  

Cara orang tua mendidik anaknya akan 

berpengaruh sangat besar  terhadap hasil 

belajarnya anak. Maka dari itu dukungan dari 

orang tua untuk memotivasi anaknya sangat 
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dibutuhkan. Kemauan anak mempengaruhi 

proses dan hasil belajar anak didik.  Jika minat 

belajar anak rendah maka hasil belajarnya juga 

menurun. Jika anak berada dirumah maka 

tanggung jawab terbesar untuk memotivasi dan 

membimbing anak  adalah orang tua. Sedangkan 

jika anak berada di sekolah, guru yang 

mempunyai tanggung jawab yang besar bagi 

anak didiknya. Keduanya harus saling berkaitan 

karena adanya minat siswa dibelakangnya harus 

ada yang mendorong  kemampuannya untuk 

belajar.  

Hal ini sesuai dengan teori yang 

menjelaskan faktor pendukung dan penghambat 

kesulitan belajar. Wa Muna menjelaskan bahwa 

Faktor pendukung adalah faktor yang bisa 

membantu dan menguntungkan dalam 

pelaksanaan pengajaran bahasa Arab di suatu 

lembaga pendidikan. Sedangkan faktor 

penghambat ialah beberapa faktor yang 

menghalangi dan memperlambat pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Arab.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

           Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi 

Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Bahasa Arab  Kelas IV di SD Tarbiyatul 

Islam Kertosari Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kesulitan belajar Bahasa Arab  yang dialami siswa 

kelas IV di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo 

adalah: a). Siswa kesulitan menerjemahkan ke dalam 

Bahasa Arab; b). Siswa sulit untuk membaca tulisan 

Arab; c). Siswa sulit untuk berbicara Bahasa Arab; d). 

Siswa kesulitan menuliskan tulisan Arab karena 

sebagian siswa belum hafal huruf hijaiyah. 

2. Upaya yang dilakukan guru Bahasa Arab dalam 

mengatasi kesulitan belajar adalah: a). Mengajar 

dengan menggunakan metode dan strategi yang 

bervariasi seperti metode ceramah, tanya jawab, 

picture and picture, dan teman yang sudah bisa 

mengajari temannya yang belum bisa (peer teaching); 

b). Memberikan latihan tambahan terkait istima’, 

qira’ah, kalam dan kitabah (seperti dengan 
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menggunaan metode yang sesuai dengan kesulitan 

belajar siswa) ; c). Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya mengenai pelajaran yang belum 

difahami dan di anggap sulit; d). Menciptakan 

suasana belajar yang efektif, kondusif, dan 

menyenagkan. Sehingga siswa tidak tegang dan 

nyaman dalaam mengikuti pelajaran; e). 

Meningkatkan motivasi belajar siswa; f).Membuatkan 

rangkuman atau catatan yang di anggap sulit/penting 

oleh siswa. 

3. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar Bahasa Arab 

kelas IV adalah: 

a. Faktor pendukung untuk mengatasi kesulitan 

belajar Bahasa Arab kelas IV adalah: 1). 

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; 

2). Tersedianya sumber belajar yang mendukung 

jalannya pembelajaran. 

b. Faktor penghambat untuk mengatasi kesulitan 

belajar Bahasa Arab kelas IV adalah: 1). 

Kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua 

siswa, sehingga semangat belajar siswa kurang; 

2). Kurangnya minat belajar siswa. 
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B. Saran 

           Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis 

merekomendasikan beberapa saran yang dirasa perlu 

dilakukan, yaitu: 

1. Bagi lembaga SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ponorogo, secara umum perlu adanya penambahan-

penambahan fasilitas, terutama fasilitas untuk 

mengatasi  kesulitan belajar Bahasa Arab. 

Menyediakan lab bahasa misalnya, untuk menunjang 

praktik mendengarkan atau pengucapan kosa kata 

Bahasa Arab. Sehingga siswa lebih bersemangat lagi 

untuk belajar bahasa Arab. 

2. Bagi guru/wali kelas diharapkan untuk menambah 

strategi, metode, dan media pembelajaran agar siswa 

tertarik untuk mempelajarinya dan bersemangat 

untuk belajar Bahasa Arab.   

3. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitiannya, 

khususnya penelitian tentang upaya guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar Bahasa Arab pada anak. 
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