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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswanya melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan-latihan untuk mempersiapkan 

kehidupan yang lebih baik dimasayang akan datang. Peranan guru sangat 

penting dalam proses pembelajaran, serta memajukan dunia pendidikan. 

Kualitas siswa dalam dunia pendidikan sangatbergantung pada mutu guru. 

Karena itu guru harus memiliki kompetensi yangsesuai dengan standar 

nasional pendidikan agar dapat menjalankan tugas danperannya dengan 

standar kompetensi yang baikyang menghasilkan siswa menjadi manusia yang 

berilmu dan memiliki keterampilan-keterampilan tertentu. 

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 

tahun 2005menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
1
 

Tugas dan peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya 

sangat kompleks, tidak terbatas pada saat interaktif edukatif di dalam kelas, 

yang lazim disebut proses belajar mengajar. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Adam dan Dickey yang dikutip 

dalam buku karangan Oemar Hamalik bahwa peranan guru sesungguhnya 

sangat luas, meliputi:  

                                                             
1
Undang-Undang  Republik Indonesia nomor 14 tahun  2005, Tentang Guru dan Dosen. 
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1. Guru sebagai pengajar, 

2. Guru sebagai pembimbing.
2
 

James B. Broww berpendapat peran guru itu, menguasai dan 

mengembangkan materi pelajaran, merencanakan, mempersiapkan pelajaran 

sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.
3
 

                              

               

Artinya :“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan 

mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, 

dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah serta 

mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah 129) 

Ayat ini menerangkan bahwa sebagai seeorang pemdidik yang agung, 

beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi lebih dari itu, di mana ia juga 

mengemban tugas untuk memelihara kesucian manusia. Untuk itu guru 

sebagai peendidik juga harus memiliki tanggung jawab untuk 

mempertahankan kesucian atau fitrah peserta didiknya sebagaimana yang 

telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
4
 

Guru dalam membimbing siswa kearah yang lebih baik, dalam arti 

menuntun siswa sesuai dengan kaidah yang baik dan mengarahkan 

perkembangan anak didik sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, termasuk 

dalam hal ini ikut dalam memecahkan kesulitan yang dihadapi anak didik.
5
 

                                                             
2
Oemar hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001) hal. 123. 

3
Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), hal. 15 
4
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), hal 125. 

5
 Sardirman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008), hal 143. 
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Peran guru sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang lebih 

jelek, yang mungkin timbul karena kesulitan belajar yang di alami para peserta 

didik,maka para pendidik harus waspada terhadap gejala-gejala kesulitan 

belajar yang mungkin dialami oleh peserta didiknya.
6
 Bagi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar, guru harus memberikan penanganan khusus dan 

perhatian yang lebih dibandingkan siswa yang tidak mengalami kesulitan 

dalam belajar. 

Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah kita 

pada umumnya hanya ditujukan kepada para siswa yang berkemampuan rata-

rata, sehingga siswa yang berkemampuan kurang terabaikan, sehingga mereka 

tidak mendapat kesempatan yang memadai untuk berkembang sesuai dengan 

kapasitasnya. Dari sini kemudian timbullah apa yang disebut kesulitan belajar 

(learning difficulty) yang tidak hanya menimpa siswa berkemampuan rendah 

saja, tetapi juga dialami oleh siswa yang berkemampuan tinggi.
7
 

Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari 

proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa 

ujaran atau tulisan.
8
 Terdapat dua faktor penyebab kesulitan belajar yakni 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktorn intern (faktor dari dalam diri manusia 

itu sendiri) yang meliputi: faktor fisiologi dan faktor psikologi. Sedangkan 

                                                             
6
 Al-Shifa, Peranan Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kesulitan  Belajar 

Siswa (Jurnal SMK Bhakti Mandiri-Tambak Baya Rangkasbitung Lebak), ISSN; 127-132 Vol. 4 

No. 2 Desember 2013). hal. 210. 
7Muhibbin Syah, Psikologi Belajar. Jakarta, Rajawali Pers. 2008, hal. 184. 
8
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan  Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hal. 6. 
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faktor ekstern (faktor dari luar manusia) meliputi: faktor-faktor non-sosial dan 

faktor-faktor sosial.
9
 

Akibat dari kesulitan belajar di antaranya ialah siswa mengalami 

prestasi yang rendah/dibawah rata-rata yang dicapai dan hasil yang dicapai 

tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. 

Indikator kesulitan belajar siswa adalah hasil belajar yang menurun, 

hasil yangdicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, lamban dalam 

mengerjakan tugas,menunjukkan sikap yang tidak peduli pada mata pelajaran, 

menunjukkan perilaku yangmenyimpang, dan menunjukkan gejala emosional 

yang menyimpang.
10

Guru memegang peranan penting dalam rangka 

mengatasi kesulitan belajar siswa. Karena tanpa adanya faktor guru 

keberhasilan program belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik, guru 

harus terampil mengajarkan suatu pengetahuan dengan mendidik dan 

menanamkan nilai-nilai yang terkandung pada berbagai pengetahuan.
11

 

Berdasarkan pengamatan penulis, diSekolah Menengah Atas Negeri 2 

Pekanbaru, proses pembelajaranterutama pada mata pelajaran ekonomi sudah 

berjalan dengan baik. Akan tetapi penulis masih melihat adanya siswa yang 

belum sepenuhnya mengikuti proses pembelajaran dengan baik, sehingga 

terbukti dengan masih banyak siswanya yang mengikuti remedial yaitu nilai 

                                                             
9
 Abu Ahmadi dan Drs. Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), hal. 78 
10

Samisih, Peran Guru Kelas Dalam Menangani Kesulitan Belajar Siswa Sekolah Dasar 

Melalui Layanan Bimbingan Belajar (Jurnal Ilmiah Mitra Swara Ganesha, ISSN; 2356 – 3443 

Vol. 1 No. 1 Juli 2014). hal. 64. 
11

Muntari, Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Bidang StudiPendidikan 

Agama Islam Di SD Mujahidin 2 Surabaya (Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam/Vol. 4, No. 1, 

2015). 
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yang mereka peroleh masih dibawah KKM. Hal ini menunjukkan bahwa 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Sebagaimana 

diuraikan diatas ada dua faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa 

yaitu faktor ekstern dan intern. Menurut asumsi penulis, belum maksimalnya 

nilai siswa pada pelajaran ekonomi adalah akibat dari faktor intern, yaitu 

kesulitan siswa itu lebih banyak disebabkan dari dalam diri mereka.  

Oleh karena itu guru sebagai pendidik, pengajar dan sekaligus sebagai 

pembimbing perlu melakukan identifikasi kesulitan belajar bagi peserta 

didiknya yang mendapatkan prestasi rendah, sehingga dapat membantu 

mengatasi kesulitan belajarnya.
12

 

Berdasarkan studi pendahuluan dilapangan, penulis melihat ada 

kesenjangan antara teori dengan praktek menyangkut peranan guru ekonomi 

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru, hal ini dapat dilihat darigejala-

gejala sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya hasil belajar siswa dibawah rata-rata dalam proses 

pembelajaran ekonomi. 

2. Masih adanya siswa yang menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti: 

kurangnya perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran.  

3. Masih adanya hasil belajar siswa yang dicapai tidak seimbang dengan 

usaha yang telah dilakukan. 

 

                                                             
12

 Siti S.Fadhilah. Peranan  Guru dalam Mengidentifikasi Masalah Peserta Didiknya  di 

Sekolah Dasar dan Bentuk Bimbingannya (Jurnal Aktualisasi Bimbingan dan Konseling pada 

Pendidikan DasarMenuju Peserta Didik yang Berkarakter, ISBN: 978-602-70471-1-2). hal. 307. 
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4. Masih adanya siswa yang menunjukkan hasil belajar yang tinggi pada 

mata pelajaran lain, sedangkan pada mata pelajaran ekonomi belum 

mencapai hasil yang maksimal.  

Berdasarkan gejala-gejala tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Peranan Guru Ekonomi dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomidi 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru.” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul ini, maka penulis 

perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul berikut ini: 

1. Peran Guru 

Peran menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

laku, hal yang berlaku atau bertindak, sesuatu yang jadi bagian atau yang 

memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa, 

pemeran, atau pelaku.
13

 

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya 

manusia yang potensial di bidang pembangunan.
14

 

Jadi yang dimaksud dengan peran guru adalah seseorang yang 

berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi 

                                                             
13

 Mohammad Kusnadi, KamusLengkap Bahasa Indonesia: Lengkap dan Praktis Edisi 

Terbaru, (Surabaya: CV Cahaya Agency), hal. 366. 
14

Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 

125. 
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seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara 

optimal dan guru harus kreatif, professional, serta menyenangkan dengan 

memposisikan dirinya sebagai pembimbing,perencana,pengajar,   

pengelola kelas, motivator, fasilitator dan evaluator dalam pembelajaran. 

2. Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi anak didik tidak dapat 

belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun 

gangguan dalam belajar.
15

Kesulitan belajar adalah suatu gejala yang 

nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya hasil belajar yang 

rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan.
16

 

Maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu 

gejala yang nampak pada individu dimana prestasi belajar tidak sesuai 

dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. 

 

C. Permasalahan 

1. Fokus Masalah 

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah peranan guru ekonomi 

dalam mengatasikesulitan belajar dalam mata pelajaran Ekonomi kelas XI 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

 

 

 

                                                             
15

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 235 
16

 Samisih, Op. Cit., hal. 63. 
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2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peranan 

guru ekonomi dalam mengatasikesulitan belajar dalam mata pelajaran 

Ekonomi kelas XI di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan guru 

ekonomi dalam mengatasi kesulitan belajar dalam mata pelajaran Ekonomi 

kelas XI di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Guru Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 

mempermudah guru dalam pemberian motivasi, pengambilan tindakan, 

dan perbaikan selanjutnya. 

b. Bagi sekolah sebagai masukan bagi segenap komponen pendidikan 

untuk memberikan proses pembelajaran yang baik sehingga terwujud 

out put pendidikan yang berkualitas. 

c. Bagi peneliti untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Sarjana 

Pendidikan S1 jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan 

untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang pendidikan dan 

perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 


