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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan saat ini serinng dikritik oleh masyarakat yang di

sebabkan karena adanya sejumlah pelajar yang lulusan pendidikan tersebut yang

menunjukansikap kurang terpuji. Banyak pelajar yang terlibat tawuran,

melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak terpuji di

lakukan  para pelajar tersebut benar-benar telah meresahkan masyarakan dan

merepotkan pihak aparat keamanan hal tersebut masih di tambah lagi dengan

adanya peningkatan jumlah pengangguran yang sebagiannya adalah tamatan

pendidikan.1

Pada dasarnya pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat

fundamental dalam pengembangan segala aspek kehidupan. Dalam tinjauan

filosofis pendidikan adalah hak asasi manusia. Pendidikan bersifat terbuka,

demokratis, tidak diskriminatif, dan menjangkau semua warga negara tanpa

terkecuali. Dalam konteks pendidikan untuk semua anak, yang mengalami

kelainan fisik, intelektual sosial, emosional, gangguan perseptual, gangguan

motorik, atau anak berkebutuhan khusus (AKB), sering terjadi pada masyarakat

luar. Untuk itu pemikiran dan realisasi kearah upaya memenuhi kebutuhan

pendidikan bagi mereka harus terus dilakukan.2

1Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), h.37.

2Munawir Yusuf dkk., Pendidikan Bagi Anak dengan Problema Belajar (Solo: PT. Tiga
Serangkai, 2003), h.3.
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Pendidikan merupakan sebuah rangkaian sistem yang di dalamnya terdiri

dari beberapa subsistem, di antaranya: kurikulum, manajemen pendidikan, peserta

didik, tenaga kependidikan, termasuk strategi pembelajaran. Dalam proses

pembelajaran, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif

dan efisien, mengenai pada tujuan yang akan di harapkan. salah satu langkah

untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai tehnik-tehnik penyajian atau

biasanya di sebut sebagai metode mengajar.3 Dalam tinjauan di lapangan

khususnya di lembaga pendidikan formal, tidak tertutup kemuingkinan nantinya

akan di temui sebuah gejala mengenai kesulitan belajaryang di alami oleh

beberapa siswa. Memang hal ini di pandang suatu hal yang wajar dan manusiawi

sebagaiman dialami Nabi Muhammad saw. sendiri ketika sedang meenerima

wahyu pertama, beliau tidak langsung mengerti dan memahami dari penyampaian

malaikat jibril, namun  beliau masih melalui tuntunan dan pendidikan dengan cara

seksama kendati beliau tergolong bangsa “umm” (buta huruf).

Guru sebagai figur manusia sumber yang menempati posisi dan

memegang peranan penting dalam pendidikan menempati kedudukan yang

terhormat  di masyarakat. Guru bertindak sebagai orang tua siswa yang dapat

mendididk anak didik mereka agar menjadi orang berkepribadian mulia, guru

mempunyai tanggung jawab mencerdaskan kehidupan siswa. Siswa adalah anak

yang menerima pengaruh seseorang atau dari kelompok orang yang menjalankan

kegiatan pendidikan. Persoalan perbedaan individual siswa perlu mendapat

3Roestiyah N.K., Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 1.

DRAFT



3

perhatian dari guru sehubungan dengan pengelolaan pengajaran agar dapat

berjalan secara kondusif.4

Strategi seorang guru PAI sangatlah penting dalam mengatasi  kesulitan

belajar siswa di sekolah. Guru PAI memberikan bimbingan dan pengarahan dalam

mendidik siswa agar lebih menjadi manusia yang berakhlak milia. Karena tahap-

tahap awal perkembangan anak merupakan saat yang kondusif, dimana siswa

sudah dapat merespon  dengan baik segala sesuatu di ajarkan kepadanya. Secara

perlahan siswa akan mempunyai pondasi yang kuat dan dapat mengendalikan

dirinya di masa yang akan datang.

Kesulitan belajar merupakan masalah yang cukup kompleks dan sering

membuat orang tua bingung mencari penyelesaianya. Kesulitan belajar banyak di

ditemukan pada anak usia sekolah, pola belajar anak, memang di bentuk saat di

sekolah dasar sesuai dengan masanya ia mengalami perkembangan mental dan

pembentukan karakternya. Dimasa kini anak tidak hanya belajar menghitung,

membaca, atau menghafal pengetahuan umum, tetapi belajar tentang  tanggung

jawab, skala nilai moral, skala nilai prioritas dalam kegiatannya

Madrasah Ibtidayyah Hubbul Watan adalah salah satu lembaga pendidikan

yang bernuansa ke Islaman. Pada dasarnya guru mengharapkan siswa agar

menjadi siswa yang teladan dan memilki sifat integritas. Dari hasil pengamatan

awal, penulis melihat bahwa Siswa Madrasah Ibtidayah Hubbul Watan di

Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi masih banyak yang memperoleh

4Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka
Cipta, 2000), h. 51.
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prestasi belajar jauh dibawah standar disebabkan siswa mengalami kesulitan

belajar yakni masih banyak siswa yang belum tahu membaca dan menulis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tergerak untuk meneliti

secara langsung bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam

mengatasi kesulitan belajar siswa Madrasah Ibtidayah Hubbul Watan di

Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang dapat

dirumuskan dalam penelitian ini adalah strategi guru pendidikan agama Islam

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa Madrasah Ibtidayah Hubbul Watan

Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesulitan belajar siswa Madrasah Ibtidayah Hubbul Watan

Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi?

2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan belajar siswa MI

Hubbul Watan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi ?

3. Bagaimana strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi

kesulitan belajar siswa Madrasah Ibtidayah Hubbul Watan Kecamatan

Kaledupa Kabupaten Wakatobi ?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan kesulitan belajar siswa Madrasah Ibtidayah Hubbul

Watan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

b. Untuk menjelaskan Faktor-Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa

Madrasah Ibtidayah Hubbul Watan Kecamatan Kaledupa Kabupaten

Wakatobi.

c. Untuk mengetahui strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi

kesulitan belajar siswa Madrasah Ibtidayah Hubbul Watan Kecamatan

Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari penelitian ini adalah

memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan

dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

a. Aspek teoritis

1) Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang

pendidikan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa yang berkaitan

dengan penelitian.

2) Semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan

bagi peningkatkan pendidikan dan menambah kajian ilmu pendidikan

khususnya ilmu pendidikan Islam untuk mengetahui bagaimana strategi

guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa.
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b. Aspek Praktis

1) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dipakai serta

dipelajari sebagai tambahan informasi mengenai strategi guru pendidikan

agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa Madrasah Ibtidayah

Hubbul Watan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

2) Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam terhadap strategi

guru pendidikan Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di dalam

kehidupan sosial sebagai langkah awal untuk mengatasi kesulitan belajar

siswa yang diajarkan khusus Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

(FTIK) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) IAIN Kendari.

3) Bagi Penulis

(a) Memenuhi kewajiban Penulis sebagai mahasiswi tingkat terakhir

dalam menyusun skrpsi untuk persyaratan meraih gelar Sarjana

Pendidikan (S.Pd) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

Program studi Pendidikan Agama Islam (PAI)  IAIN Kendari.

(b) Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi Penulis terhadap

strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan

belajar siswa Madrasah Ibtidayah Hubbul Watan Kecamatan

Kaledupa Kabupaten Wakatobi.
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4) Bagi Peneliti Lain

Semoga penelitian ini dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang

ada disekolah dan menjadikan bahan rujukan untuk penulisan karya tulis

ilmiah lainnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan presepsi pembaca mengenai

maksud penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap

variabel judul. Adapun variabel dari setiap judul dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Strategi guru pendidikan agama Islam adalah langkah atau cara yang

dilakukan guruPendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar

siswa kelas VI pada mata pelajaran Pendidikan Agam Islammelalui

bimbingan belajar individual, bimbingan belajar kelompok, remedial

teaching, bimbingan orang tua di rumah dan bimbingan pribadi untuk

mengatasi masalah-masalah psikologis.

2. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan

adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan, sehingga memerlukan

usaha lebih giat lagi untuk dapat mengatasinya. Indikatornya adalah

sebagai berikut:

a. Menunjukan hasil belajar yang rendah.

b. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan.

c. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya.

d. Menunjukan sikap-sikap yang tidak wajar.
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e. Menunjukan perilaku yang berkelainan.

f. Menunjukan emosional yang kurang wajar.
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