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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Analisis 

Menurut Spradley (Sugiyono, 2015: 335) mengatakan bahwa analisis 

adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan 

cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap 

sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya 

dengan keseluruhan. 

Nasution (Sugiyono, 2015: 334) melakukan analisis adalah pekerjaan 

sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti 

untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri 

metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Jadi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara 

sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta 

hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan 

pemahaman yang tepat. 

B. Kesulitan Belajar 

Definisi mengenai pengertian belajar sangat beragam, beberapa 

pengertian tentang belajar dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut: 

Menurut Whiterington dalam bukunya Education Psychology, 

sebagaimana yang dikutip oleh Ngalim Purwanto, mengemukakan bahwa 
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belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri 

sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian (Purwanto, 2002: 84). 

Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. 

Dengan belajar, manusia mengalami perubahan-perubahan kualitatif individu 

sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup 

manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Belajar itu bukan sekedar 

pengalaman, akan tetapi belajar adalah suatu proses, dan bukan suatu hasil. 

Karena itu belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan 

menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan 

(Soemanto, 2006: 104). 

Menurut wtherington (1952: 165) menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-

pola respon baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan 

dan kecakapan.  

Seseorang dinamakan telah belajar, apabila ia telah dapat melakukan 

sesuatu yang baru yang sebelum proses belajar itu, ia tidak dapat 

melakukannya. Namun perubahan tingkah laku itu bukanlah karena gangguan 

penyakit atau urat syaraf, melainkan perubahan tingkah laku yang disebabkan 

oleh hasil latihan, atau kematangan sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar 

bukan suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan saja, akan tetapi 

sampai kepada perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan perubahan tingkah 
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laku, baik dalam bentuk kognitif, afektif dan psikomotorik itulah yang 

dikatakan hasil belajar (Hamalik, 2004: 7) 

Burton (1952: 622) mengidentifikasikan bahwa seorang peserta didik 

dapat di anggap mengalami kesulitan belajar jika yang bersangkutan 

mengalami kegagalan (failure) tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. 

Kesulitan belajar menurut Hammil (Abidin, 2006: 10) adalah 

menunjuk pada sekelompok kesulitan yang memanifstasikan dalam bentuk 

kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan 

mendengar,membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi 

tertentu. 

Yulinda (2010: 34) mengatakan “secara harfiah kesulitan belajar 

merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “Learning Disability” yang berarti 

ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan kesulitan untuk 

memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk 

belajar. Istilah lain learning disabilities adalah learning difficulties dan 

learning differences. Ketiga istilah tersebut memiliki nuansa pengertian yang 

berbeda. Di satu pihak, penggunaan istilah learning differences lebih bernada 

positif, namun di pihak lain istilah learning disabilities lebih menggambarkan 

kondisi faktualnya. Untuk menghindari bias dan perbedaan rujukan, maka 

digunakan istilah kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah ketidakmampuan 

belajar, istilah kata yakni disfungsi otak minimal ada yang lain lagi istilahnya 

yakni gangguan neurologist”. 
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Membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan attitude 

dan intelektualnya serta mengarahkan mereka sampai memiliki akhlak yang 

mulia sehingga mereka memiliki masa depan yang cerah. Semua itu tidak 

cukup hanya dengan transfer ilmu dari guru ke peserta didik (Kitab Ushūl at-

Tarbiyah wa al-Ta’līm, 2011: 1). 

Bisa ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilalui 

manusia yang berpengaruh pada perubahan sikap, tingkah laku, dan 

keilmuannya kearah yang lebih baik sehingga menjadi manusia yang 

sesungguhnya. 

1) Macam-Macam Kesulitan Belajar 

Macam-macam kesulitan belajar dapat di kelompokan menjadi empat 

macam bagaian yaitu sebagai berikut: 

a. Dilihat dari jenis kesulitan belajar 

1) Berat 

2) Sedang 

b. Dilihat dari bidang studi yang di pelajari. 

1. Ada yang sebagian bidang studi. 

2. Ada yang keseluruhan bidang studi. 

c. Dilihat dari sifat kesulitannya. 

1) Permanen atau menetap 

2) Hanya sementara 
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d. Faktor penyebab 

1) Faktor kesulitan internal 

Faktor internal merupakan akar penyebab terjadinya kesulitan 

dalam proses belajar yang terletak pada diri manusia itu sendiri atau 

mahasiswa itu sendiri. Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu: a) 

Faktor Fisiologis, merupakan faktor penyebab kesulitan belajar 

mahasiswa yang berkaitan dengan keadaan fisik mahasiswa itu sendiri. 

Misalnya keadaan tangan yang terganggu jari-jarinya, sehingga untuk 

aktivitas menulis sendiri akan terganggu, b) Faktor Psikologis, kata 

Psikiologi (Psychology) adalah kejiwaan (Widiastuti dalam Ainun 

Rosyidah dan Abdul Basid, 2017: 94), atau perasaan hati (emosi) 

berkaitan erat dengan mental, emosional, kebiasaan belajar dan bekal 

pengetahuan serta kecakapan yang juga mempengaruhi 

berlangsungnya kegiatan belajar (Sugiyanto dalam Ainun Rosyidah 

dan Abdul Basid, 2017: 95). 

2) Faktor kesulitan eksternal 

Faktor eksternal adalah kesulitan dalam proses belajar yang 

datangnya dari luar diri mahasiswa. Menurut Abu Ahmadi dan 

Widodo Supriyono (dalam Ainun Rosyidah dan Abdul Basid, 2017: 

95), mereka membagi faktor eksternal menjadi dua, yaitu: sosial dan 

nonsosial. Faktor sosial ini berkaitan dengan yang bernyawa, seperti: 
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adanya permasalahan dengan keluarga, teman belajar atau bermain dan 

lingkungan masyarakat yang lebih luas. 

2) Macam-macam bentuk kesulitan belajar 

1) Kesulitan belajar yang berhubungan dengan peserta didik 

a) Kesulitan belajar dalam berbahasa  

Kesulitan belajar dalam berbahasa adalah ketidakmampuan peserta 

didik dalam mengungkapkan kata saat berkomunikasi pada satu 

atau lebih komponen bahasa dalam suatu ucapan, membaca atau 

menulis yang terintegrasi. Sulit bagi peserta didik untuk 

mengucapkan dari apa yang dia maksud saat bicara. 

b) Kesulitan belajar dalam kognitif (berpikir) 

Kesulitan belajar dalam kognitif adalah ketidakmampuan peserta 

didik dalam aspek stuktural intelektual yang digunakan untuk 

mengetahui sesuatu, sehingga   tidak berfungsinya persepsi, 

pikiran, simbol, maupun pemecahan masalah. 

c) Kesulitan belajar dalam Motorik dan Persepsi 

Kesulitan beljar dalam motorik dan persepsi adalah adanya 

ganguan perkembangan motorik yang terlihat dengan adanya 

gerakan yang berlebihan. Misalnya, pada saat menaiki tangga salah 

satu tangannya bertumpu pada paha kaki sebagai penopang. Atau 

saat mengangkat tangan kanan, secara tidak sengaja tangan kiri 
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ikut mengangkat mengikuti tangan kanan. Adapun persepsi yang 

dimiliki oleh peserta didik terdapat adanya gangguan batasan pada 

saat proses memahami dan menginterpretasikan informasi sensorik 

yang diterima oleh indera. Contohnya adalah saat kita mengangkat 

tangan kita di hadapan peserta didik dan yang diangkat peserta 

didik tersebut adalah tangan kiri, dan juga sebaliknya. Seolah-olah 

sedang bercermin. 

2) Kesulitan belajar secara akademik peserta didik 

a) Kesulitan belajar membaca  

b) Kesulitan belajar membaca adalah kesulitan dalam mengucapkan 

suatu huruf, suku  kata, maupun kalimat. Serta memahami bacacn 

yang dibaca. 

c) Kesulitan belajar menulis 

d) Kesulitan menulis disini adalah kesulitan dalam penyalinan 

terhadap suatu lambang grafis (huruf), menjadi sekumpulan 

lambang-lambang yang bermakna. 

e) Kesulitan belajar menghitung  

f) Kesulitan belajar menghitung adalah kesulitan dasar matematika 

yang terdiri dari bahasa simbolis yang berfungsi praktis dalam 

mengungkapan hubungan-hubungan kuantitatif. Seperti, 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. 
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3) Klasifikasi Peserta didik Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu:  

1) Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan 

(developmental learning disabilities). 

2) Kesulitan belajar akademik (academik learning disabilities). Kesulitan 

belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencangkup 

gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan 

komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian prilaku sosial. 

Kesulitan belajar akademik pada adanya kegagalan-kegagalan 

pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang 

diharapkan. 

4) Karakteristik Umum Kesulitan Belajar Peserta didik 

Secara umum, di antara peserta didik yang mengalami kesulitran 

belajar juga terdapat lebih banyak perbedaan satu sama lain dibandingkan 

kesamaan (Basset et. al., 1996; National Join Committee on Learning 

Disabilities, 1994). Mereka biasanya memiliki kekuatan-kekuatan tapi 

mungkin mengalami tantangan sebagai berikut : 

1) Kesulitan mempertahankan atensi ketika menghadapi distraksi 

2) Keterampilan membaca yang buruk 

3) Strategi belajar dan memori tidak efektif 

4) Kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan penalaran 

abstrak 
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5) Kurangnya pemahaman akan diri dan motivasi yang rendah dalam 

menyelesaikan tugas-tugas akademik (khususnya apabila mereka tidak 

menerima bantuan khusus dalam bidang-bidang yang menjadi 

kesulitan mereka) 

6) Keterampilan motorik buruk 

7) Keterampilan sosial buruk 

Namun tidak berarti bahwa karakteristik-karakteristik semacam itu 

dimiliki oleh semua peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 

Beberapa dari antara mereka sangat perhatian di kelas dan menyelesaikan 

tugas-tugas sekolah dengan rajin, dan beberapanya memiliki keterampilan 

social yang baik dan populer di antara teman-teman sebayanya. 

C. Nahwu 

Dalam bahasa Indonesia Ilmu Nahwu disebut dengan sintaksis. Kajian 

gramatikal yang membahas hubungan antar kata dalam struktur yang lebih 

luas meliputi (1) fungsi sintaksis (2) pembahasan baik kata (deklinasi nomina 

dan konjugasi verbal) (3) penanda gramatikal (sufiks desinens) (Asrori, 2004: 

27). 

Ilmu Nahwu merupakan ilmu yang membahas perubahan akhir 

kalimat yang berkaitan dengan i’rab, struktur kalimat serta bentuk kalimat. 

Mempelajari Ilmu Nahwu sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab 

karena Ilmu Nahwu merupakan ilmu yang mempelajari kaidah- kaidah dalam 
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bahasa Arab. Sedangkan menurut Al-Gulayaini dalam Pengantar Studi 

Linguistik Arab “Ilmu Nahwu adalah dalil-dalil yang memberitahukan kepada 

kita bagaimana seharusnya keadaan akhir kata-kata itu setelah tersusun dalam 

kalimat, atau ilmu yang membahas kata-kata arab dari i’rab dan bina’” 

(Sangidu, 2006: 17). 

Nahwu adalah ilmu tentang atau pokok, yang bisa diketahui 

dengannya akhir suatu kata baik secara i’rab atau bina’. Ilmu Nahwu adalah 

dalil-dalil yang memberitahu kepada kita bagaimana seharusnya keadaan 

akhir kata-kata itu setelah tersusun dalam kalimat, atau ilmu yang membahas 

kata-kata Arab dari i’rab dan bina’. Menurut Senali (2005: 9), “definisi Ilmu 

Nahwu adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui hukum 

kalimat Arab, keadaan susunan i’rab dan bina’nya dan syarat-syarat nawāsikh, 

kembalinya a’id yang mengikutinya”. 

Mengingat tujuan yang ingin dicapai di awal kemunculannya, nahwu 

dimaksudkan hanya sebagai sarana belajar untuk mengantisipasi meluasnya 

kesalahan bahasa. Namun, pada perkembangannya nahwu justru menjadi 

disiplin ilmu yang mandiri, terlepas dari ilmu lain, dan banyak dipengaruhi 

oleh euphoria filsafat Yunani sehingga ilmu ini rumit dan berbelit-belit. 

Kerumitan itu bahkan menyulitkan para pembelajar dalam mempelajari 

bahasa Arab. 
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D. Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis 

dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama. 

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis, ada beberapa skripsi 

yang berhubugan dengan tema penelitian, namun fokus penelitiannya berbeda 

ataupun metode yang digunakan tidak sama. 

Pertama, skripsi Wawan Setiawan (UIN Sunan Kalijaga, 2009) dengan 

judul Problematika Pembelajaran Tata Bahasa (Qawa’id) di Kelas X MAN 

Maguoharjo, Sleman Yogyakarta, skripsi ini menjelaskan proses belajar 

mengajar Qawa’id di kelas X MAN Maguoharjo, Sleman Yogyakarta sudah 

berjalan dengan baik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan sebab yang menjadi objek penelitian adalah pembelajaran tata 

bahasa Arab (Qawa’id). 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nenim Arum Sari R, mahasiswi 

fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga yang 

berjudul Analisis Kesalahan Fonologi dalam Membaca Teks Berbahasa Arab 

Peserta didik Kelas VII G MTs. Piyungan. Skripsi ini hanya menjelaskan 

kesalahan fonologi dalam membaca teks berbahasa Arab. Sehingga 

penelitiannya hanya dalam ranah aspek fonologi saja serta faktor penyebab 

kesalahan fonologi. 

Ketiga, skripsi Nur Huda (UIN Sunan Kalijaga, 2006) yang berjudul 

Teori Belajar Herbart dan Implikasinya dalam Pembelajaran Gramatika 
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(Qawa’id) Bahasa Arab. Skripsi ini menguraikan bagaimana implikasi teori 

herbart bagi pembelajar Qawa’id. 

Peneliti yang pertama menjadikan Qawa’id sebagai objek 

penelitiannya, sedangkan penulis memilih objek peserta didik sebagai objek 

penelitian. Peneliti yang kedua penelitian ini hanya menjelaskan kesalahan 

fonologi dalam membaca teks berbahasa Arab. Sehingga penelitiannya hanya 

dalam ranah aspek fonologi saja serta faktor penyebab kesalahan fonologi. 

Penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada analisis kesulitan belajar 

Nahwu. Penelitian ketiga hanya menjelaskan implikasi dari Teori Herbart 

pada pembelajaran Nahwu yang jelas berbeda dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan. 

 


