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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kesulitan Belajar 

2.1.1 Pengertian Kesulitan Belajar 

 Proses belajar mengajar menuntut setiap guru dapat membantu 

siswanya untuk dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya, namun dalam 

kenyataannya tidak selalu menunjukkan hasil yang diinginkan. Apabila siswa 

tidak dapat menunjukkan hasil yang positif, tentu saja terjadi masalah dalam 

belajarnya. Permasalahan dalam belajarnya ini dapat dikatakan sebagai kesulitan 

belajar. Kesulitan belajar merupakan kondisi saat siswa mengalami hambatan-

hambatan tertentu untuk mengikuti proses pembelajaran dan mencapai hasil 

belajar secara optimal (Rumini dkk, dalam Irham dan Wiyani, 2013: 254). 

 Hamalik (2013: 253) mengemukakan bahwa kesulitan belajar adalah 

hal-hal atau gangguan yang mengakibatkan kegagalan atau setidaknya menjadi 

gangguan yang dapat menghambat kemajuan belajar. Dalam hal ini, kesulitan 

belajar yang dialami dapat membuat seseorang gagal dalam mencapai tujuannya. 

Dalam proses belajar, kesulitan belajar ini dialami siswa sehingga yang diperoleh 

adalah hasil yang tidak maksimal. Dapat dikatakan pula bahwa kegagalan yang 

dialami oleh siswa tersebut dapat menjadi gangguan dalam meningkatkan tujuan 

yang ingin dicapai. 

 Selanjutnya Ahmadi dan Supriyono (2003: 77) berpendapat bahwa 

kesulitan belajar adalah suatu keadaan dimana anak didik atau siswa tidak
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dapat belajar sebagaimana mestinya, hal ini tidak selalu disebabkan oleh faktor 

intelegensi, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor non intelegensi. Faktor 

non intelegensi ini misalnya adalah kesehatan anak didik yang kurang baik, 

kebiasaan belajar yang tidak baik, dan sebagainya. 

 Dari pendapat mengenai pengertian kesulitan belajar di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dimana anak 

didik tidak dapat belajar dengan semestinya karena adanya suatu gangguan atau 

hambatan dalam mencapai tujuan belajar yang dapat menghambat kemajuan 

belajarnya. 

2.1.2 Macam-Macam Kesulitan Belajar 

 Menurut Abdurrahman (2003: 11, dalam jurnal Magistra No. 73, 2010: 38-

40) kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu: 

1. Kesulitan Belajar Pra Akademik 

a) Gangguan Perkembangan Motorik (Gerak) 

 Gangguan pada kemampuan melakukan gerak dan koordinasi alat 

gerak. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan motorik meliputi: 

motorik kasar (gerakan melimpah, gerakan canggung), motorik halus 

(gerakan jari jemari), penghayatan tubuh, pemahaman keruangan dan 

lateralisasi (arah). 

b) Gangguan Perkembangan Sensorik (Penginderaan) 

 Gangguan pada kemampuan menangkap rangsang dari luar melalui 

alat-alat indera. Gangguan tersebut mencakup pada proses penglihatan, 

pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecap. 
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c) Gangguan Perkembangan Perseptual (Pemahaman atau apa yang 

diinderai) 

 Gangguan pada kemampuan mengolah dan memahami rangsang 

dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna. 

Bentuk-bentuk gangguan tersebut meliputi: 

i. Gangguan dalam Persepsi Auditoris, berupa kesulitan memahami 

objek yang didengarkan. 

ii. Gangguan dalam Persepsi Visual, berupa kesulitan memahami 

objek yang dilihat. 

iii. Gangguan dalam Persepsi Visual Motorik, berupa kesulitan 

memahami objek yang bergerak atau digerakkan. 

iv. Gangguan Memori, berupa ingatan jangka panjang dan pendek. 

v. Gangguan dalam Pemahaman Konsep. 

vi. Gangguan Spasial, berupa pemahaman konsep ruang. 

d) Gangguan Perilaku 

 Gangguan pada kemampuan menata dan mengendalikan diri yang 

bersifat internal dari dalam diri anak. Gangguan tersebut meliputi:  

i. ADD (Attention Deficit Disorder) atau gangguan perhatian. 

ii. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) atau gangguan 

perhatian yang disertau hiperaktivitas. 

 

 

 



14 
 

 
 

2. Kesulitan Belajar Akademik    

a) Disleksia (dyslexia) atau Kesulitan Membaca 

Disleksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai 

simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Hal ini 

akan berdampak pada kemampuan pemahaman. 

b) Disgrafi (dysgraphia) atau Kesulitan Menulis 

Disgrafi adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-

simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. 

c) Diskalkulia (dyscalculia) atau Kesulitan Berhitung 

Kesulitan berhitung adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol 

untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang 

berkaitan dengan kuantitas jumlah.  

 Dari penjelasan mengenai macam-macam kesulitan belajar di atas, 

penulis meneliti kesulitan belajar akademik yang dialami Omiya Masaki dalam 

film Burakkuboodo Season 3. 

Tabel 2.1 Kesulitan Belajar 

No. 
Kesulitan Belajar 

1. Disleksia (dyslexia), yakni kesulitan membaca 

2. 
Disgrafi (dysgraphia), yakni kesulitan 

menulis 

3. 
Diskalkulia (dyscalculia), yakni kesulitan 

berhitung 
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2.2 Kompetensi Guru 

2.2.1 Pengertian Kompetensi Guru 

 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1999: 405), pengertian 

kompetensi adalah kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan kekuasaan seorang 

guru dalam mengambil tindakan dalam proses pembelajaran. Guru sebagai 

pendidik diharapkan mampu memiliki sikap dan sifat yang tegas dalam proses 

pembelajaran. Seorang guru harus mampu mengambil tindakan tegas terhadap 

apapun yang terjadi di dalam proses pembelajaran dengan berlandaskan keadilan. 

Dengan begitu seorang guru akan mampu mengelola situasi dan kondisi dalam 

proses pembelajaran. 

 Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan. Sedangkan menurut Majid (2007: 5), kompetensi adalah 

seperangkat tindakan intelijen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk diaggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam 

bidang pekerjaan tertentu. Tindakan intelijen yang dimaksudkan adalah kebenaran 

tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi, maupun etika 

dengan penuh tanggung jawab. 

 Berdasarkan pendapat di atas mengenai pengertian kompetensi, dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab serta memiliki 
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aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan perilaku dalam bertindak serta 

pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas mengajarnya secara profesional. 

2.2.2 Dimensi Kompetensi Guru 

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional 

bahwa tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional, dan sosial. 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Ruang lingkup 

kompetensi pedagogik dalam Permendiknas RI No. 16 tahun 2007 tentang 

kualifikasi akademik dan kompetensi guru meliputi: menguasai karakteristik 

peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, 

memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, menyelenggarakan penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan pembelajaran, serta melakukan tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

b. Kompetensi Kepribadian 
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 Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia. Mulyasa (2013: 117) menjelaskan bahwa, kompetensi 

kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

pribadi pada siswa. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang 

sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan 

mengembangkan sumber daya manusia, serta menyejahterakan masyarakat, 

kemajuan negara dan bangsa pada umumnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

kepribadian guru sangat penting dan berperan dalam membentuk pribadi siswa. 

Karena pada dasarnya, setiap siswa dalam berperilaku dan bertindak selalu 

mencontoh tingkah laku yang dilakukan oleh para guru. 

c. Kompetensi Profesional 

 Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Ruang lingkup 

kajian tentang kompetensi profesional dan kompetensi inti guru merujuk pada 

Permendiknas RI No. 16 tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi 

guru yang meliputi kemampuan dalam menguasai materi, struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri. 
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d. Kompetensi Sosial 

 Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar. Menurut M. Surya dalam Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran (2004: 

93), kompetensi sosial ialah kemampuan yang diperlukan agar seseorang dapat 

berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk 

ketrampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Jadi 

dengan kompetensi sosial ini diharapkan seseorag guru mampu memfungsikan 

dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan lingkungannya, sehingga 

mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali peserta didik, serta masyarakat 

sekitar. 

 Ruang lingkup kajian tentang kompetensi sosial dan kompetensi inti guru 

merujuk pada Permendiknas RI No. 16 tahun 2007 tentang kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru yang meliputi: 1) bersikap inklusif, bertindak objektif, serta 

tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 

latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 2) berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, 

orangtua, dan masyarakat. 3) beradaptasi di tempat bertugas. Dan 4) 

berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan 

tulisan atau bentuk lain. 
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 Menurut Kunandar (2007: 77), ciri-ciri atau karakteristik kompetensi sosial 

guru adalah sebagai berikut: 

1. Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. 

2. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

3. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orangtua/ wali peserta didik 

dan masyarakat sekitar. 

 Sedangkan Cece Wijaya dalam Djana’an Satori (dalam Fachrudin 

Saudagar dan Ali Idrus, 2009: 64) mengemukakan kompetensi sosial adalah 

kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk: 

1. Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orangtua peserta didik. 

2. Bersikap simpatik. 

3. Dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah. 

4. Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan. 

5. Memahami dunia sekitarnya (lingkungan). 

 Menurut Jamil (2016: 122), kompetensi sosial merupakan kemampuan guru 

sebagai bagian dari masyarakat yang mencakup kemampuan untuk: 

1. Berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat secara santun. 

2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 

3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orangtua/ wali peserta didik. 

4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma 

serta sistem nilai yang berlaku. 
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5. Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. 

 Dari penjelasan mengenai berbagai macam pendapat mengenai peran 

kompetensi sosial di atas, penulis meneliti peran kompetensi sosial yang dimiliki 

oleh Takizawa Momoko dalam film Burakkuboodo Season 3 berdasarkan teori 

dari Cece Wijaya. Berikut adalah tabel observasi mengenai peran kompetensi 

sosial guru. 

Tabel 2.2 Peran Kompetensi Sosial Guru 

Peran Kompetensi Sosial Guru Deskripsi  

Terampil Berkomunikasi 
Peserta didik 

Orang tua peserta didik 

Bekerja sama 
Dewan pendidikan/ komite 

sekolah 

Pandai Bergaul 
Sesama pendidik 

Pimpinan satuan pendidikan 

Simpatik Peserta didik 

Memahami dunia sekitar Lingkungan 

 

2.3 Peran Kompetensi Sosial Guru 

 Kompetensi guru sangatlah berperan terhadap perkembangan setiap anak 

didik. Kompetensi guru ini terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional, dan sosial. Keempat kompetensi guru tersebut harus dimiliki oleh 

pendidik  dalam menjalankan tugas keprofesionalannya sebagai guru. Salah satu 

kompetensi yang juga penting dan berpengaruh  dalam pendidikan adalah 

kompetensi sosial guru. 

 Menurut Oemar Hamalik (2003: 42-43), guru akan mampu menciptakan 

pembelajaran yang efektif dengan kompetensi sosial ini misalnya guru 
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mempunyai ketrampilan dalam membina hubungan antara guru dengan murid, 

guru dengan sesama guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan komite 

sekolah, serta hubungan antara guru dengan masyarakat/ lingkungan. Dapat 

dikatakan bahwa kompetensi sosial ini dapat mengembangkan sikap sosial guru. 

Sebab dalam hal ini, guru pastinya akan berusaha untuk menciptakan suatu 

hubungan sosial dengan murid, sesama guru, dan perangkat sekolah lainnya untuk 

meningkatkan suatu keefektifan dalam proses pembelajaran. 

Guru dengan kompetensi sosial ditunjukkan dengan guru melakukan 

proses pendekatan terhadap siswa. Dalam melakukan pendekatan inilah guru 

harus memperhatikan bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. 

Menurut Strahan (2003 dalam Jamil, 2016: 114), hubungan yang akrab antara 

guru dan siswa menyebabkan siswa tidak takut atau ragu mengungkapkan 

permasalahan belajarnya. Maka dari itu, seorang guru harus memperhatikan 

hubungan sosial dengan siswa. Dalam hal ini karena hubungan guru dan siswa 

berlangsung di dalam dan di luar kelas, hubungan tersebut berpengaruh langsung 

terhadap tujuan pembelajaran. 

Berkaitan dengan hubungan sosial antara guru dan siswa, Gordon yang 

dikutip Suwandi (dalam jurnal Ta’dib Vol. XVII: 65)  menyatakan bahwa terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu: 

1. Baik guru maupun siswa memiliki keterbukaan, sehingga masing-masing pihak 

bebas bertindak dan saling menjaga kejujuran, membutuhkan, dan saling 

berguna. 

2. Baik guru maupun siswa merasa saling berguna. 
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3. Baik guru maupun siswa menghargai perbedaan, sehingga berkembang 

keunikannya, kreativitasnya, dan individualisasinnya. 

4. Baik guru maupun siswa merasa saling membutuhkan dalam pemenuhan 

kebutuhannya. 

Guru dalam melaksanakan kompetensi sosial harus mampu mengambil 

keputusan secara mandiri (independent), terutama dalam berbagai hal yang 

berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak 

sesuai dengan kondisi peserta didik, dan  lingkungan (Mulyasa, 2013: 175). 

Dalam bertindak dan bersikap obyektif terhadap siswa tentu saja didasari dengan 

kompetensi sosial yang mencakup berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, bersikap 

simpatik, dan memiliki rasa persaudaraan dan kebersamaan terhadap siswa, 

sesama pendidik, orang tua, maupun pimpinan satuan pendidikan. 

Dalam berinteraksi dan berkomunikasi ini sangat penting perannya dalam 

kelancaran pembelajaran, maka dari itu guru dituntut memiliki kompetensi sosial. 

Guru yang memiliki kompetensi sosial tentu akan diteladani oleh siswanya. 

Dalam hal ini guru yang berkompetensi sosial selain memiliki kecerdasan 

intelektual, emosional, dan spiritual, seorang guru tentu juga memiliki kecerdasan 

sosial (social intellegence). Hal tersebut sangat penting dalam mendidik siswa 

agar memiliki hati nurani, rasa peduli, empati, dan simpati kepada sesama. 

Dengan begitu guru dapat memberikan hal positif yang mampu meningkatkan 

prestasi siswa. Komunikasi efektif yang tercipta antar guru dan siswa akan 

mempermudah guru dalam menyampaikan berbagai informasi khususnya 

mengenai pembelajaran. Selain itu guru juga akan lebih mudah dalam memahami 
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latar belakang siswa, kebutuhan siswa, dan hambatan-hambatan yang dialami 

siswa agar dapat meningkatkan prestasi siswa.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran dari kompetensi sosial ini adalah 

dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, bergaul secara efektif dan santun, 

mampu bekerja sama, memiliki sikap simpatik, dan memiliki psinsip 

persaudaraan serta kebersamaan akan membuat seorang guru dengan mudah 

memahami kesulitan belajar yang dialami siswanya. 

2.4 Film Burakkuboodo 

 Film Burakkuboodo season 3 (Yume) atau yang dikenal dengan judul 時代

戦った教師たち第三夜 merupakan film Jepang karya sutradara Hirano Shunichi. 

Film ini terdiri dari 3 season yang masing-masing memiliki cerita perjuangan 3 

orang guru di 3 zaman yang berbeda. Pada  season ketiga ini menceritakan kisah 

seorang guru yang mengajar pelajaran bahasa Inggris di sebuah sekolah bernama 

Oota Miyako. Sejak kecil ia memang bercita-cita menjadi guru. Bahkan ketika 

kecil ia pernah membuat karangan dibuku pribadinya bahwa ia ingin menjadi guru 

dan membantu siswanya belajar. Guru tersebut bernama Takizawa Momoko. 

 Di Oota Miyako, Takizawa sensei mengajar di kelas 3-2 yang merupakan 

kelas biasa-biasa saja. Namun itu semua berubah ketika suatu hari di kelas 

tersebut kedatangan siswa baru bernama Omiya Masaki. Kelas yang sebelumnya 

siswanya selalu patuh pada Takizawa sensei berubah menjadi kelas yang onar dan 

siswanya menjadi tidak penurut dengan apa yang diperintahkan oleh Takizawa 

sensei. Takizawa sensei merasa ada sesuatu yang Omiya sembunyikan sehingga 
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Omiya bersikap sangat buruk ketika di sekolah. Hal inilah yang membuat 

Takizawa sensei berpikir Omiya memiliki permasalahan dalam dirinya. 

 Suatu ketika Takizawa sensei mengunjungi rumah Omiya agar mengetahui 

permasalahan yang dihadapi anak didiknya. Ternyata Omiya memiliki keluarga 

yang sangat buruk. Ketika berkunjung ke rumah Omiya, Takziawa sensei 

mendengarkan Omiya membacakan buku cerita untuk adiknya. Dari sinilah 

Takizawa sensei menyadari bahwa Omiya mengalami kesulitan membaca. Jadi 

apa yang dikatakan Omiya ketika baru pindah ke Oota Miyako dan mengatakan 

分かりません (tidak mengerti) kepada apapun yang dikatakan Takizawa sensei 

adalah hal yang sebenarnya terjadi pada diri Omiya. Kemudian Takizawa sensei 

mencoba untuk mengetahui lebih dalam lagi kesulitan apa lagi yang dialami 

Omiya. Di sekolah, ketika Takizawa sensei menyuruh Omiya menuliskan 

namanya, ia terlihat sangat kaku dan hasil tulisannya sangat jelek untuk ukuran 

anak SMP. Disinilah Takizawa sensei begitu terkejut dengan apa yang terjadi 

pada Omiya. Oleh sebab itulah Takizawa sensei berinisiatif dan berusaha 

meyakinkan Omiya agar mau belajar dibawah bimbingannya.  

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Terdapat dua penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam 

penulisan penelitian ini. Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Nur Imroatul Mufidah pada tahun 2016 dari Universitas Brawijaya dengan 

judul PENGARUH KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU DALAM 

MENDIDIK KARAKTER SISWA PADA DRAMA GOKUSEN SEASON 3 

KARYA SUTRADARA SATO TOYA. Persamaan penelitian ini dengan yang 
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peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kompetensi guru dan metode 

yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. 

Sedangkan perbedaannya: 

1) Penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh kompetensi kepribadian guru 

dalam mendidik siswa, sedangkan penulis meneliti tentang peran kompetensi 

sosial guru terhadap kesulitan belajar siswa. 

2) Hasil dari penelitian ini adalah pengklasifikasian kompetensi kepribadian guru 

serta nilai karakter siswa dalam drama Gokusen season 3. Sedangkan penulis 

menggunakan pengklasifikasian kompetensi sosial guru serta kesulitan belajar 

siswa. 

 

 Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Veronika Ellyana Dian W dari Universitas Sebelas Maret. Penelitian tersebut 

berjudul PENGARUH KOMPETENSI SOSIAL GURU TERHADAP 

MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

KEWIRAUSAHAAN DI SMK KRISTEN 1 SURAKARTA. Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

meneliti tentang kompetensi sosial guru. Sedangkan perbedaannya: 

1) Penelitian terdahulu meneliti pengaruh kompetensi sosial guru terhadap 

motivasi belajar siswa, sedangkan penulis meneliti peran kompetensi sosial 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa 

2) Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian survei. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa SMK Kristen 1 Surakarta tahun pelajaran 
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2015/2016 dengan sampel sebanyak 115 responden. Sedangkan peneliti 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data berupa observasi non partisipan. 

3) Hasil dari penelitian terdahulu berupa pengaruh yang signifikan antara variabel 

kompetensi guru terhadap motivasi belajar siswa SMK 1 Kristen Surakarta 

yang diketahui melalui hasil uji t. 

 


