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KATA PENGANTAR

ر ب العالمین و الصالة و السالم ع ى اشر ف اال نبیاء و المر سلین سیدنا محمد و لالحمد 

ا ما بعد.على الھ و صحبھ اجمعین 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. atas

limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Strategi

Guru Pendidikan Agma Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa MI

Hubbul Watan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi” dapat diselesaikan

dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tokoh revolusioner

peradaban Nabi Muhammad saw. yang mampu menghancurkan benteng-benteng

kejahiliyaan di muka bumi ini yang penuh dengan peradaban serta para sahabat dan

tabi’in yang setia sampai akhir hayatnya  dan mudah-mudahan kita termasuk umat-

Nya yang setia sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Maka berangkat dari sebuah kekurangan dan kelemahan penulis memohon hidayah

dari Allah swt. serta bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa kritik maupun saran

yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan proposal penelitian ini.

Disadari  bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan kedua orang

tuaku (Sabuddu) dan ibuku (Jaharipa) yang telah mendukungku baik dari segi

materiil maupun moriil, yang tidak akan bisa terbayar dan terbalaskan oleh apapun.
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Yang rela berkerja keras tanpa mengenal lelah atau letih dan siang atau malam.

Mereka terus berusaha untuk kebahagiaan sibuah hati, untuk itu penulis

mempersembahkan sujud nan penuh bakti kepada  insan nan berhati mulia ini semoga

menjadi amal  jariah untuk kedepannya, Aamiin.

Pada kesempatan ini penulis menghantarkan pula ucapan yang setulus-

tulusnya kepada:
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ABSTRAK

RenalNim. 12010101070 “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam
Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa MIS Hubbul Watan di Kecamatan Kaledupa
Kabupaten Wakatobi”. Di Bimbing olehDr. Hj. St. Hasniyati Gani Ali, M.Pd.I

Skripsi ini merupakan salah satu analisis ilmiah yang membahas tentang
Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa
MIS Hubbul Watan di Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana guru pendidikan agama Islam dalam
mengatasi kesulitan belajar siswa, Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan
kesulitan belajar siswa MI Hubbul Watan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi
dan Bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan
belajar siswa MI Hubbul Watan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi yang
bertujuan untuk mengetahui guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan
belajar siswa, Faktor-Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa dan strategi
guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa MI Hubbul
Watan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif
Kualitatif. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode Field
research (penelitian lapangan) yakni observasi, interview  dan dokumentasi. Adapun
teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Sedangkan pengecakan keabsahan data yang digunakan adalah dengan
melakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan guru pendidikan
agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa adalah dengan melakukan
bimbigan belajar individu, bimbingan belajar kelompok, remedial teaching dan
bimbingan pribadi. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar
siswa adalah faktor dari dalam diri sendiri, lingkungan sosial dan lingkungan non
sosial. Adapun Upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajar
siswa adalah melakukan pendekatan dengan siswa, pertemuan/rapat dengan orang tua
siswa, alat pendidikan/buku ajar, guru itu harus melakukan strategi pembelajaran
aktif aktif dan memotivasi siswa untuk giat belajar.
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