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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Strategi

1. Pengertian Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan mendefinisikan strategi adalah: “rencana yang cermat mengenai

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”.1

Dari hasil penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi

adalah rencana yang baik mengenai suatu kegiatan yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan.

Made Wena, mengemukakan bahwa strategi adalah cara atau seni

menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.2 Maksudnya strategi

adalah cara yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Haitami dan syamsul, mengemukakan strategi adalah “segala cara dan

daya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh

hasil yang diharapkan secara maksimal.3 Maksudnya strategi adalah cara yang

dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola

1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h. 1092.

2Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2010), h. 2.

3Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), h. 79.
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umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.4

Dari hasil penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi

adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih

baik sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Strategi Pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan (rangkaian

kegiatan) dengan menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/

kekuatanan dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu

strategi belajar digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, artinya disini bahwa

arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan,

sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai

fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan,

agar kiranya proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisiensi.5

Strategi dasar  dalam konteks pendidikan dapat dibedakan menjadi 4

bagian yaitu:

a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan
tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan.

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan
pandangan hidup masyarakat.

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar
yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan
oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria
serta standar keberhasilan, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru
dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang evaluasi
hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan

4Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar(Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), h. 5.

5Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, Edisi Ke-1, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Wali Pers,
2015), h. 171-172.
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balik buat penyempurnaan system instruksional yang bersangkutan secara
keseluruhan.6

Dari hasil penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi

dalam konteks pendidikan dapat dilakukan dengan memilih suatu metode yang

tepat untuk keberhasilan siswa.

Menurut Crown Dirgantoro, strategi dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu:

a. Formulasi Strategi, Pada tahapan ini penekanan lebih diberikan kepada

aktivitas-aktivitas utama antara lain adalah menyiapkan strategi

alternative, pemilihan strategi, menetapkan strategi yang akan digunakan.

b. Implementasi Strategi, Tahap ini adalah tahapan dimana strategi yang

telah diformulasikan tersebut kemudian diimplementasikan. Pada tahap

implementasi ini beberapa aktivitas atau cakupan kegiatan yang mendapat

penekanan antara lain adalah menetapkan tujuan, menetapkan kebijakan,

memotivasi, mengembangkan budaya yang mendukung, menetapkan

struktur organisasi yang efektif, mendayagunakan sistem informasi.

c. Pengendalian Strategi, Untuk mengetahui atau melihat sejauh mana

evektifiitas dari implementasi strategi, maka dilakukan tahapan

berikutnya, yaitu evaluasi strategi yang mencakup aktivitas-aktivitas

utama antara lain adalah review factor eksternal dan internal yang

merupakan dasar dari strategi yang sudah ada, menilai performance

strategi, malakukan langkah koreksi.7

6Syaiful Bahri Djamarah,. Guru dan Anak Didik Dalam Intreraksi Edukatif (Jakarta:
Rineka Cipta, 2005), h. 5.

7Crown Dirgantoro, Manajemen Strategik - Konsep, Kasus, dan Implementasi (Jakarta:
Grasindo, 2001), h. 13-14.
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk

melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang

terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan dan sarana penunjang

kegiatan.

2. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kesulitan

Belajar siswa

Dalam rangka mengatasi kesulitan belajar tidak bisa diabaikan dengan

kegiatan mencari faktor-faktor yang diduga sebagai penyebabnya. Karena itu

mencari sumber-sumber penyebab penyerta lainnya mutlak dilakukan secara

akurat, afektif dan efisien. Usaha mengatasi kesulitan belajar siswa dapat

dilakukan melalui pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan

belajar sesuai dengan program yang telah disusun dalam prognosis. Bentuk

treatmen yang dapat diberikan adalah melalui bimbingan belajar individual,

melalui bimbingan belajar kelompok, melalui remedial teaching untuk mata

pelajaran tertentu, melalui bimbingan orang tua di rumah, pemberian bimbingan

pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis, pemberian bimbingan

mengenai cara belajar yang baik secara umum, pemberian bimbingan mengenai

cara belajar yang baik sesuai dengan karakteristik setiap mata pelajaran.8

Penggunaan strategi dalam mengatasi kesulitan belajar siswa sangat

dibutuhkan karena untuk mempermudah proses peningkatan pengetahuan siswa

sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tanpa strategi yang jelas, proses

8Rohmalia Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015), h. 198-201.
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peningkatan belajar siswa tidak akan terarah dengan baik sehingga tujuan guru

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa telah ditetapkan akan sulit dicapai.

B. Hakikat Guru Pendidikan Agama Islam

1. Guru Agama Islam

Pendidik merupakan salah satu faktor urgen dan juga penentu dalam

pendidikan, karena pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar dalam

membentuk watak, perangai, tingkah laku dan kepribadian siswa. Sedangkan

menurut istilah yang lazim dipergunakan bagi pendidik adalah guru. Guru sering

diidentifikasikan kepada pengertian pendidik. Hal ini sesuai dengan pendapat

yang dikemukakan oleh Sardiman A. M, bahwa guru memang pendidik, sebab

dalam pekerjaannya ia tidak hanya mengajar seseorang agar tahu beberapa hal,

tetapi guru juga melatih beberapa keterampilan dan sikap mental peserta didik.9

Istilah lain yang biasa digunakan untuk pendidik adalah guru. Menurut

kamus Besar Bahasa Indonesia guru adalah orang yang pekerjaannya(mata

pencahariannya, profesinya) mengajar. Sedangkan guru agama adalah guru yang

mengajarkan agama.10

Kedua istilah tersebut (pendidik dan guru) mempunyai kesesuaian,

artinya perbedaannya adalah istilah guru yang sering kali dipakai di lingkungan

pendidikan formal, sedangkan pendidik dipakai di lingkungan formal, non formal,

maupun informal. Untuk mengetahui pengertian guru, Penulis akan

mengemukakan pendapat dari para ahli pendidikan, di antaranya:

9Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: RajaGrafindo, 1990),
h. 135.

10Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonsia, Edisi.3, h. 337.
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a. Menurut Zakiah, guru adalah seorang yang memiliki kemampuan dan
pengalaman yang dapat memudahkan dalam melaksanakan perannya dalam
membimbing siswanya, ia harus sanggup menilai diri sendiri tanpa berlebih-
lebihan, sanggup berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Selain
itu perlu diperhatikan pula bahwa ia memiliki kemampuan dan kelemahan.11

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru

adalah seorang yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam

mendidik siswanya.

b. Menurut Akhyat, guru adalah orang dewasa yang menjadi tenaga pendidikan

untuk membimbing dan mendidik peserta didik menuju kedewasaan, agar

memiliki kemandirian dan kemampuan dalam menghadapi  kehidupan dunia

dan akhirat.12 Maksudnya orang yang memiliki kemampuan untuk

membimbing dan mendidik siswa agar siswa berbudi pekerti yang baik.

c. Menurut Basyiruddin Usman, guru adalah seseorang yang bertindak sebagai
pengelolah kegiatan belajar mengajar, fasilitas belajar mengajar dan peranan
lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang
efektif.13

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru

adalah sumber utama yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran karena

tanpa guru maka proses pembelajaran di sekolah tidak akan berlangsung

dengan baik.

d. Menurut Ngalim Purwanto dalam bukunya ilmu pendidikan teoritis dan
praktis mengemukakan bahwa guru adalah semua orang yang telah
memberikan suatu ilmu tertentu atau kepandaian kepada seseorang atau
sekelompok orang.14

11Zakiah Daradjat, Dkk. Metodologi Pengajaran Agama Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi
Aksara, 1996), h. 266.

12Ibid., h. 2.
13Basyiruddin Usman, Strategi Belajar Mengajar dan Media Pendidikan, (Jakarta:

Quantum Press, 2002), h. 2.
14Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosda

Karya, 1994), h. 126.
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Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang

dewasa yang bekerja dalam bidang pendidikan, yang memiliki tanggung jawab

untuk mendidik siswanya menuju kedewasaan sehingga tergambarlah dalam

tingkah lakunya sehari-hari memiliki kemampuan dalam menghadapi kehidupan

dunia dan memiliki bekal untuk akhiratnya kelak.

Guru agama bukan sekedar sebagai “penyampai” materi pelajaran, tetapi

lebih dari itu, ia adalah sumber inspirasi “spiritual” dan sekaligus sebagai

pembimbing sehingga terjalin hubungan pribadi antara guru dan siswa yang cukup

dekat dan mampu melahirkan keterpaduan bimbingan rohani dan akhlak dengan

materi pengajarannya.

Jadi guru agama Islam adalah orang dewasa yang bekerja dalam bidang

pendidikan, yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik siswanya menuju

kedewasaan dalam pekembangan jasmani dan rohaninya sehingga tergambarlah

dalam tingkah lakunya sehari-hari nilai-nilai agama dan memiliki kemampuan

dalam menghadapi kehidupan dunia dan memiliki bekal untuk akhiratnya kelak.

2. Syarat-Syarat Guru Agama Islam

Untuk menjadi guru agama Islam haruslah memenuhi beberapa syarat.

Soejono sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir mengatakan, bahwa syarat-

syarat guru adalah:

a. Tentang umur, harus sudah dewasa. Seorang guru agama Islam harus
dewasa atau mampu membawakan materi yang akan diajarkan.

b. Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani. Seseorang guru harus
memiliki kesehatan yang baik karena kesehatan sangat mempengaruhi
proses belajar mengajar di dalam kelas.

c. Tentang kemampuan mengajar, ia harus ahli. Seorang guru harus
menguasai materi yang akan diajarkan kepada siswanya.
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d. Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi.15

Dari beberapa syarat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk

menjadi seorang guru pendidikan agama Islam maka orang tersebut harus dewasa,

sehat dan  mampu dalam mengajarkan materi-materi yang akan diajarkan kepada

siswa.

Sedangkan menurut Nur Uhbiyati bahwa syarat-syarat untuk menjadi

guru agama adalah:

a. Dia harus orang yang beragama. Seorang guru agama Islam bukanlah
sembarang orang akan tetapi dia harus memiliki agama yakni beragama
Islam.

b. Mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama. Seorang guru agama
Islam harus mampu mempertanggung jawabkan semua materi yang
diajarkan kepada siswanya karena hal tersebut menyakut agama.

c. Dia tidak kalah dengan guru sekolah umum lainnya dalam membentuk
warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan
bangsa dan tanah air.

d. Dia harus memiliki perasaan panggilan murni. Seorang guru harus sadar
bahwa apa yang dia lakukan itu semua semata-semata adalah tugas sebagai
seorang guru dan dia tidak boleh terpaksa dalam mengajarkan ilmu kepada
siswanya.16

Jadi, untuk menjadi seorang guru agama Islam itu tidaklah mudah,

berbagai syarat yang harus dipenuhi supaya proses pembelajaran dapat terlaksana

dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila seorang guru

agama Islam tidak memenuhi persyaratan tersebut maka  tujuan yang ditetapkan

tidak akan tercapai dengan baik.

15Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000), h. 80.

16Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 74.
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3. Peran Guru Agama Islam

Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses

pembelajaran. Oleh karena itu, peranan guru tidak bisa digantikan oleh siapapun,

karena guru merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses

pembelajaran. Tugas guru yang paling utama adalah mengajar dan mendidik.

Sebagai pengajar guru merupakan perantara aktif (medium) antara peserta didik

dengan ilmu pengetahuan.17 sebagai pendidik, guru harus menempatkan dirinya

sebagai pengarah dan pembina pengembangan bakat dan kemampuan peserta

didik kearah titik maksimal yang dapat mereka capai.

Sasaran tugas guru sebagai pendiidk tidak hanya terbatas pada

pencerdasan otak (intelegensi) saja, melainkan juga berusaha membentuk seluruh

pribadi peserta didik menjadi manusia dewasa yang berkemampuan untuk

kesejahteraan hidup umat manusia. Kemampuan tersebut berkembang menurut

sistem nilai-nilai yang dijawai oleh norma-norma agama serta

berperikemanusiaan.18

Syaiful Bahri Djamarah menyatakan bahwa peran guru terdiri dari 10

macam yakni peran guru motivator, organisator, inisiator, fasilitator, pembimbing,

demonstrator, pengelolaan kelas, mediator, supervisor dan evaluator. Kesepuluh

peran guru tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Motivator, berarti guru harus memberikan informasi tentang
perkembangan sains dan teknologi.Selain sejumlah bahan pelajaran untuk

17Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar (Penerapan Dalam Pendidikan
Agama)(Surabaya: Citra Media, 1996), h. 54.

18Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.
118.
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setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan oleh guru. Informasi ini
harus baik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa.

b. Organisator berarti guru memiliki kegiatan pengelolaan aktivitas
akademik, menyusun tata tertib kelas, menyusun kalender akademik dan
sebagainya. Semua diorganisasikan sehingga dapat mencapai efektivitas
dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa.

c. Inisiator berarti guru menjadi pencetus ide-ide progresif dalam pendidikan
sehingga prosesnya tidak ketinggalan zaman dan mengalami
perkembangan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

d. Fasilitator, berarti guru menyediakan fasilitas belajar sehingga dapat
tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan siswa dan memudahkan
aktivitas belajar mereka.

e. Pembimbing, berarti kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing
siswa menjadi manusia dewasa yang berprilaku secara mandiri, awalnya
siswa tergantung pada bantuan guru karena kekurangmampuannya.
Namun dengan bimbingan guru, rasa ketergantungan tersebut semakin
berkurang dikarenakan tingkat kedewasaan telah berkembang sehingga
nantinya mampu berdiri sendiri (mandiri) dalam belajar.

f. Demonstrator berarti guru harus memperjelas penjelasannya melelui
peragaan alat dan gerak-gerak ritme tubuh sehingga memudahkan
pemahaman siswa, dengan demikian guru dapat membantu memperjelas
pemahaman siswa sehingga diharapkan adanya kesejalanan antara
keinginan guru dan pemahaman siswa dan diantara mereka tidak terjadi
salah pengertian.

g. Pengelolaan kelas, berarti guru berperan dalam mengelola proses
pembelajaran.

h. Mediator, berarti guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang
cukup terhadap penggunaan berbagai jenis media pendidikan sebagai alat
komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar (PBM) sehingga
dapat membantu memperjelas eksplanasi dan sebagai jalan pemecahan
masalah.

i. Supervisor, berarti guru harus membantu memperbaiki dan menilai secara
kritis terhadap proses pembelajaran. Untuk itu teknik-teknik supervisi
harus dikuasai oleh guru sehingga akan membantu memperbaiki situasi
dan kondisi pembelajaran.

j. Evaluator, berarti guru bertugas menilai aspek-aspek instrinsik
(kepribadian) dan ekstrinsik yang mengarah kepada pencapaian prestasi
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verbal siswa. Keduanya bermanfaat bagi perkembangan jiwa dan prilaku
mereka dalam pencapaian prestasi yang optimal.19

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan

guru bukanlah bertindak untuk mengajar, tetapi haruslah sanggup bertindak

sebagai motivator, organisator, inisiator,

fasilitator,pembimbing,demosntrator,pengelola kelas,mediator,supervisor dan

evaluator.Hal ini diperlukan sebagai bekal untuk pengabdian dirinya dalam

meraih cita-cita mulia yaitu mencapai tujuan pendidikan universal.

Menurut Mulyasa yang dikutip oleh Rahman Getteng, guru harus

memacu diri dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi

seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan

menyenangkan dengan memposisikan diri sebagai berikut:

a. Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya.
b. Teman, tempat mengadu dan mengutarakan perasaan bagi para peserta

didik.
c. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta

didik sesuai minat serta guru sebagai model.
d. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat

mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran
pemecahannya.

e. Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab.
f. Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (sillaturahmi)

dengan orang lain secara wajar.
g. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antara peserta didik, orang

lain dan lingkungannya.
h. Mengembangkan kreativitas.
i. Membantu peserta didik ketika diperlukan.20

19Syaiful Bahri Djamaroh, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2000),

20Abdul Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika (Yogyakarta: Graha
Guru, 2013), h. 38-39
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Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimilki oleh siswa tidak akan

berkembang secara optimal tanpa bantuan guru.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Agama Islam

Kemuliaan dan ketinggian derajat guru yang diberikan oleh Allah swt.

disebabkan mereka mengajarkan ilmu kepada orang lain. Secara umum dapat

dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab, yang harus dilaksanakan oleh guru

adalah mengajak orang lain berbuat baik. Dalam Qs. Al-Imran/3: 104 Allah swt.

berfirman:

                         
  

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang
munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”21

Profesi seorang guru juga dapat dikatakan sebagai penolong orang lain,

karena penyampaian hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Islam agar orang lain

dapat melaksanakan ajaran Islam. Dengan demikian akan tertolong-tolonglah

21Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1996), h.
115.
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orang lain dalam memahami ajaran Islam. Tugas guru pendidikan agama Islam

adalah sebagai berikut:

Menurut  Peters dan Amstrong, membagi tugas dan tanggung jawab guru

menjadi lima kategori, yakni:

a. Guru bertanggung jawab dalam pengajaran
Tanggung jawab guru yang terpenting ialah memberikan pengajaran
kepada siswa guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang
diinginkan. Guru harus membimbing siswa agar mereka memperoleh
keterampilan-keterampilan, pemahaman, perkembangan berbagai
kemampuan, kebiasan-kebiasaan yang baik dn perkembangan sikap serasi.

b. Guru bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan
Guru memberi tekanan kepada tugas, memberikan bantuan kepada siswa
dalam pemecahan masalah yang dihadapinya.

c. Guru bertanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum
Sesungguhnya guru merupakan seorang person yang paling mengetahui
tentang kebutuhan kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan
siswa.

d. Tanggung jawab dalam mengembangkan profesional guru
Guru sangat perlu meningkatkan peranan dan kemampuan profesionalnya.
Tanpa adanya kecakapan yang maksimal yang dimiliki oleh guru maka
kiranya sulit bagi guru tersebut mengembang dan melaksanakan tanggung
jawabnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

e. Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarkat
Guru tidak akan melaksanakan tugasnya secara efektif, jika seorang guru
tidak mengenal masyarakat seutuhnya dan secara lengkap. Harus
dipahamis dengan baik tentang pola kehidupan, kebudayaan, minat dan
kebutuhan masyarakat karena perkembangan sikap, minat, aspirasi anak
sangat banyak dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya.22

Apabila dilihat dari rincian tugas dan tanggung jawab yang harus

dilaksanakan oleh guru, M Athiyah Al-Abrasyi yang mengutip pendapat Imam

Ghazali mengemukakan bahwa:

a. Seorang guru harus memiliki rasa kasih sayang terhadap murid-muridnya
dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri.

b. Tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi
dengan mengajar itu bermaksud mencari keridhaan Allah dan
mendekatkan diri kepadanya.

22Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, Edisi Ke-1, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Wali Pers,
2015), h. 171-172.
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c. Memberikan nasehat kepada anak murid pada setiap kesempatan.
d. Mencegah murid dari suatu akhlak yang tidak baik.
e. Memperhatikan tingkat akal pikiran dan berbicara dengan mereka

menurut kadar akalnya.
f. Jangan menimbulkan rasa benci pada diri murid mengenai suatu cabang

ilmu yang lain.
g. Memberikan pelajaran yang jelas dan pantas sesuai dengan kemampuan

yang dimiliki oelh anak.
h. Seorang guru harus mengamalkan ilmu-ilmu yang dimilikinya dan

jangan berlainan antara perkataan dan perbuatan.23

5. Kompetensi Guru Agama Islam

Kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang

di persyaratkan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Dengan kata lain

kompetensi dapat dipahami sebagai kecakapan atau kemampuan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Standar

Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh kedalam 4 kompetensi yaitu

komptetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan

kompetensi profesional. Hal ini dapat jabarkan sebagai berikut:

a. Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, Standar

Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat 3 (a) artinya guru harus

mampu mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan

perangkat kurikulum, melaksanakan kurikulum dan mengevaluasi kurikulum

23M. Athiyah Al-Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Terj. Bustami A (Jakarta:
Bulan Bintang, 1987), h. 143-144.
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serta memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap

kebutuhan dan perkembangan siswa agar kegiatan pembelajaran lebih

bermakna dan berhasil.

b. Kompetensi Kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap,

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

berakhlak mulia. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang

patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan tripusat.

c. Kompetensi Sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat

untuk berkomunikasi dan bergaul secara afektif dengan peserta didik, sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat

sekitar. Standar Nasional Pendidikan Penjelasan Pasal 28 ayat 3 (d) artinya ia

menunjukan kemampuan berkomunikasi sosial baik dengan murid-muridnya

maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan

masyarakat luas.

d. Kompetensi Profesional, adalah kemampuan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan

terintegrasikannya konten pembelajaran dengan penggunaan TIK dan

membimbing peserta didik memenuhi Standar Kompetensi yang ditetapkan

dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP, penjelasan Pasal 28 ayat 3 (c)

artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang

studi atau subjekmatter yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik
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metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih

model, strategi dan metode yang tepat.24

C. Hakikat Belajar dan Kesulitan Belajar

1. Pengertian Belajar

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata

mengumpulkan atau menghafalkan kata-kata yang tersaji dalam bentuk

informasi/materi pelajaran. Orang yang beranggapan demikian biasanya akan

segera merasa bangga ketika anak-anaknya telah mampu menyebutkan kembali

secara lisan (verba) sebagian besar informasi yang terdapat dalam buku teks atau

yang diajarkan oleh guru.

Para ahli mengemukakan pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai
tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.
Dengan kata lain tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar
menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis seperti
perubahan dalam pengertian pemecahan suatu masalah, keterampilan,
kecakapan, kebiasaan ataupun sikap.25

Dalam pengertian belajar adalah perubahan kemampuan dan

posisiSeseorang yang dapat di pertahankan dalam suatu periode tertentu dan

bukan merupakan hasil dari proses pertumbuhan.Mayer yang dikutip oleh Seels

dan Rita mengemukakan pendapat yang hampir sama mengenai belajar yaitu

24Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer (Gerlong Tengah: Alvabeta,
2012), h. 37-38.

25M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002) h.84.
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menyangkut adanya perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan atau

perilaku seseorang karena pengalaman.26

Menurut James Owhittakerbelajar adalah “Learning is the process by wich

behavior (in the broader sense originated of changer through practice or

training)”, artinya Belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas

ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan).27 Sedangkan Menurut

Syai’ful Bahri Djamarah dalam bukunya “Psikologi Belajar “ pengertian belajar

adalah serangkai kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkunganya

yang menyangkut  kognitif, afektif dan psikomotorik.28

Dari banyak psikologi mendefinisikan belajar. Namun secara eksplisit

maupun implisit pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya bahwa definisi

konsep beajar maupun itu menunjukan kepada suatu proses perubahan perilaku

atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu .29

Menurut Oemar Hamalik, belajar adalah modifikasi atau memperteguh

kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as the modification or

strengthening of behaviour through experiencing).30 Yang berarti bahwa belajar

merupakan suatu proses kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan.

2. Tujuan Belajar

26Seels & Rita, Model Penelitian Tinddakan Kelas Teknik Bermain Konstruktif Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Matematika (Yogyakarta: Teras, 2010), h.31.

27Mardianto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), h. 34.
28Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar ( jakarta: CV Rineka Cipta, 2002), h. 13.
29Akbin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Perangkat Pengajaran Modul

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 157.
30Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar , Cet ke-2(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.

27.
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Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem

lingkungan (kondisi) belajar yang lebih kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan

mengajar. Mengajar di artikan sebagai suatu usaha penciptaan sistem lingkungan

yang memungkinkan terjadinya proses belajar . Secara umum tujuan belajar

terdiri dari 3 yaitu:

a. Untuk mendapatkan pengetahuan, hal ini ditandai dengan kemampuan
berpikir.

b. Penanaman konsep dan pengetahuan.
c. Pembentukan sikap.31

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan

utama dalam belajar adalah agar siswa memiliki pengetahuan dan mampu

memperbaiki perilakunya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar

Muhibbin Syah mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

prestasi  belajar siswa adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal ( faktor dari dalam siswa ), yakni keadaan /kondisi jasmani
dan rohani siswa, yang termasuk faktor intrnal adalah  sebagai berikut ;
1) Aspek Fisiologis, keadaan fisik yang sehat dan segar serta kuat akan

menguntungkan dan memberikan hasil belajar yang baik.
2) Aspek Psikologis, yang ternasuk dalam faktor-faktor psikologis yang

memengaruhi prestasi belajar siswa adalah antara lain :
a) Kecerdasan /Intelegensi, faktor ini berkaitan dengan IQ seseorang ;
b) Perhatian, perhatian yang terarah dengan baik dan menghasilkan

pemahaman dan kemampuan yang mantap;
c) Minat, kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan

yang besar terhadap sesuatu;
d) Motivasi, merupakan keadan internal organisme yang mendorongnya

untuk berbuat sesuatu;
e) Bakat, kemampuan potensial yang di miliki seseorang untuk

mencapai keberhasilan pada masa ayang akan datang ;
b. Faktor eksternal ( faktor dari luar siswa ), yakni kondisi lingkungan di sekitar

siswa adapun yang termasuk faktor-faktor itu , antara lain:

31Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2007), h. 26-28.
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1)Faktor sosoial , yang terdiri dari: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah
dan lingkungan masyarkat;

2) Faktor nonsosial, yang meliputi keadaan dan letak gedung sekolah,
keadaan dan letak rumah tempat tinggal keluarga, alat-alat sumber belajar,
keadaan cuaca dan waktu belajar yang di gunakan siswa.

c. Faktor pendekatan belajar ( approach to learning ),yakni jenis upaya belajar
siswa yang meliputi strategi dan metode yang di gunakan siswa untuk
melakukan kegiatan mempelajari mteri-matrri pelajar.32

4. Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana anak didik tidak dapat

belajara secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan atau gangguan

belajar tertentu  yang dialami oleh siswa atau anak didik. Setiap siswa pada

prinsipnya diharapkan dapat menunjukkan kinerja akademik dan mencapai

prestasi belajar yang optimal. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa

masing-masing siswa memiliki perbedaan baik dalam hal kemampuan fisik,

kemampuan intelektual, latar belakang keluarga dan strategi belajar siswa.

Sehingga tidak semua siswa dapat berkinerja dan berprestasi secara optimal.

a. PengertianKesulitan belajar

Kesulitan belajar berasal dari katasulit, kesulitanberarti sukar, susah

(diselesaikan dikerjakan dsb.) sedangkan ajar-belajar berartiberusaha memperoleh

kepandaian; berltih; berubah tingkah laku tanggapan yang disebabkan oleh

pengalaman.33

Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris

learning disability. Terjemahan tersebut sesungguhnya kurang tepat karena

32Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015), h. 248-250.
33Mustaqim, Psikologi Pendidikan (Semarang: Pustaka Belajar, 2001), h. 69-86.
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learningartianya belajar dan disability artinya ketidakmampuan. Sehingga

terjemahan yang benar seharusnya alah ketidakmampuan belajar.34

Mengatasi kesulitan belajar terdiri dari beberapa kata, yaitu:

mengatasi,kesulitan, belajar .dalam kamus besar bahasa Indonesia, dijelaskan

bahwa kata mengatasi berasal dari kata atas yang mendapat awalam me dan

akhiran i, sehingga menmpunyai arti menguasai, melebihi dalam hal

mengalahkan; menanggulangi.35

Beberapa perilaku yang merupakan menifestasi gejala kesulitan belajar

antaralain:

1) Menunjukan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang di
capai oleh kelompoknya atau dibawah potensi yang dimilikinya.

2) Hasil yang di capai tidak seimbang dengan usaha yang telah di lakukan.
3) Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu

tertinggal dari kawan-kawanya dari waktu yang di sediakan.
4) Meunjukan sikap-sikap yang tidak wajar, seperti acuh tak acuh,

mementang, berpura-pura, dusta dan sebagainya.
5) Menunjukan perilaku  yang berkelainan seperti membolos, datang

terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan ruma, mengganggu di dalam
ataupun di luar kelas, tidk mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam
dalam kegiatan belajar, dan lain sebagainya.

6) Menunjukan segala emisional yang kurang awajar seperti: pemurung,
mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam
menghadapi situasi tertentu.36

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa siswa

yang mengalami kesulitan belajar dapat kita lihat melalui hasil belajar yang

rendah, lambat dalam mengerjakan tugas-tuganya, menunjukan sikap yang tidak

wajar dan menunjukan perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan.

34Moelyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka
Cipta, 2003), h. 6.

35Ibid., h.6.
36Lily Djokosetio Sidiarto, Perkembangan Otak  dan Kesulitan  Belajar  pada  Anak

(Universitas Indonesia: UI Press, 2007), h. 35.
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b. Jenis-jenis kesulitan belajar

Kesulitan belajar dapat di bagi menjadi 3 kategori besaryaitu:

1) Kesulitan dalam berbicara dan berbahasa
2) Permasalahan dalam hal kemampuan akademik
3) Kesulitan lain yang mencakup kesulitan dalam mengkoordinasikan

gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar yang belum di cakup
oleh kedua kategori di atas.37

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan

bahwa salah satu jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa adalah siswa

mengalami kesulitan berbahasa, kesulitan dalam memahami materi-materi yang

diajarkan oleh guru dan lain sebagainya.

c. Ayat-Ayat tentang Kesulitan Belajar

1 ) Qs. Alam-Nasyroh : 5-8

            
  

Terjemahannya :

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemauan. Maka apabila kamu telah selesai
(sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.38

37Derek Wood, Kiat Mengatasi Kesulitan Belajar (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.
24.

38Ibid., h. 596.
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Dari penjelan ayat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sering kali

kita berputus asa tatkala mendapatkan kesulitan atau cobaan. Padahal Allah telah

memberi janji bahwa dibalik kesulitan, pasti ada jalan keluar yang begitu dekat.

D. Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan

terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi

terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah

ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian yang

dikaji oleh penulis mengenai strategi guru pendidikan agama Islam dalam

mengatasi kesulitan belajar siswa, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Winarsih, (mahasiswa program studi

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

Keguruan UIN Sultan Kalijaga Yogyakarta), yang berjudul Upaya Guru

dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas 1 SD Negeri Jatiroto,

Wonosari, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo pada tahun 2013.

Penelitian ini fokus pada Upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam

mengatasi kesulitan belajar Calistung Siswa.Hasil penelitian menunjukan

bahwa upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa

adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi,

menciptakan suasana belajar yang kreatif dan kondusif, les tambahan dan

reward.39

39Winarsih, Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas 1 SD Negeri
Jatiroto, Wonosari, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)
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2. Penelitian yang dilakukan  oleh Ika Zulaicha (mahasiswa program studi

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmy Keguruan UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta), yang berjudul Strategi Guru Pendidikan

Agama Islam dalam Menanggulangi Problem Pribadi Siswa Kelas X di

SMA Negeri 1 Srandakan Bantul pada tahun 2013. Penelitian ini fokus

pada penyebab problem pribadi siswa kelas X di SMA Negeri 1

Srandakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab problem pada

diri siswa adalah kurangnya kesadaran siswa terhadap statusnya sebagai

seorang pelajar dan lingkungan hidup yang kurang memadai.40

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhtar mahasiswa program studi PAI

Fakaultas Tarbiyah (STAIN) Kendari yang berjudul Metode Guru PAI

dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SPPN (Sekolah Pertanian

Pembangunan Negeri) Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.

Penelitian ini fokus pada kondisi Obyektif Metode Pendidikan Islam Guru

PAI di SPPN Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.41

Dari penelitian tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan

penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah

sama-sama membahas tentang strategi guru Pendidikan agama Islam.Adapun

perbedaannya adalah pada penelitian ini penulis fokus pada strategi guru

pendidikan agama Islam dalam menanggulangi kesulitan belajar siswa sedangkan

40Ika Zulaicha, Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanggulangi Problem
Pribadi Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Srandakan Bantul (UIN Sunan Kalijaga, 2013)

41Muhtar, Metode Guru PAI dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SPPN (Sekolah
Pertanian Pembangunan Negeri) Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe (STAIN Kendari,
2013)
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penelitian sebelumnya fokus pada upaya guru dalam menangani problem dan

kenakalan siswa.

E. Kerangka Berpikir

Strategi guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar

siswa adalah suatu cara atau usaha guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang

diinginkan, dalam hal ini berbagai strategi dan metode yang dilakukan, untuk

mengatasi kesulitan belajar siswa.

Kesulitan belajar siswa adalah salah satu kendala yang dialami oleh siswa

dalam meningkatkan pengetahuannya. sehingga kesulitan yang dialami dalam

proses belajar ini harus segera ditangani agar dapat meningkatkan prestasi belajar

siswa. Untuk mencapai prestasi belajar siswa yang baik, strategi guru dalam

mengatasikesulitanbelajar yang dialami siswa untuk memahami materi pelajaran

yang diajarkan oleh guru.

Penelitian ini mengukhususkan tentang strategi guru dalam mengatasi

kesulitan belajar siswa dan mencari tahu faktor penyebab kesulitan belajar yang

dialami oleh siswa serta upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam

dalam mengatasi kesulitan  belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah swasta Hubbul

Watan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Hal ini dapat dilihat pada

bagan berikut ini:
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Skema Kerangka Berpikir

Strategi Guru
Pendidikan Agama

Islam

Kesulitan Belajar Siswa

Faktor-Faktor Penyebab
Kesulitan Belajar Siswa

Upaya Guru
PAI

1. Bimbigan belajar
individu,

2. Bimbingan belajar
kelompok,

3. Remedial teaching
4. Bimbingan pribadi

1. Faktor dari dalam diri
sendiri.

2. Lingkungan sosial
3. Lingkungan non sosial

1. Pendekatan dengan
siswa,

2. Pertemuan/rapat
dengan orang tua
siswa

3. Alat pendidikan/buku
ajar,

4. Guru itu harus
menggambarkan
strategi belajar aktif

5. Memotivasi siswa
untuk giat belajar
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