
BAB I 

 

            PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di 

luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapakan peserta didik agar dapat 

memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup sec1ara tepat dimasa yang 

akan datang, pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram 

dalam bentuk pendidikan  formal, nonformal dan informal di sekolah dan di luar 

sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi.   

Pendidikan adalah suatu proses kehidupan yang dapat meningkatkan dan 

mengembangkan diri tiap individu. Upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan 

merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan potensi yang dimilki oleh 

individu, agar sumber daya manusia dapat berkualitas, baik aspek kemampuan, 

kepribadian, maupun tanggung jawab sebagai warga Negara. 

Sejak  manusia terlahir kedunia, telah dibekali oleh Allah SWT dengan 

rasa ingin tahu. Adapun wujud dari keingintahuan ini adalah adanya akal. Dengan 

akal manusia dapat berpikir sehingga dia mendapatkan ilmu pengetahuan yang 

semakin lama akan terus berkembang. Untuk mewujudkan kemampuan akal 

tersebut, maka diperlukan sebuah pendidikan. 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam membentukkan pribadi 

manusia, Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya 

pribadi manusia  menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, 

pemerintah sangat serius  menangani bidang pendidikan, sebab dengan 
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sistempendidikan yang baik diharapkan  muncul generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dan mampu menyesuaikan diri  untuk hidup bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.   

Pendidikan pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang sangat 

mendasar dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks  

pendidikan di Indonesia, pendidikan diharapkan melahirkan sumber daya manusia 

unggul. Meningkatkan perkembangan mutu pendidikan tersebut, maka 

dilaksanakan suatu pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

yaitu pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Hal ini  telah 

jelas dirumuskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II pasal 3 berbunyi:  

 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta  peradaban bangsa yang bermartabat dalam  

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk  berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang  Maha  Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

 

Dalam UU  Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tersebut disebutkan bahwa 

pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, 

dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Sesuai 

dengan undang-undang tersebut, seorang guru diharapkan bisa melakukan 

kegiatan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Di sisi lain, pembelajaran 

sebisa mungkin dilakukan dengan menarik minat dan kemauan peserta didik agar 

timbul motivasi dan keinginan untuk belajar dari dalam diri peserta didik.  
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Mewujudkan fungsi pendidikan tersebut maka perlu dilakukan beberapa 

rencana dan proses, salah satunya adalah dengan proses pembelajaran. Pada 

hakikatnya proses pembelajaran merupakan kegiatan yang terpadu dan 

menyeluruh antara peserta didik dengan guru dalam suasana yang bersifat 

pengajaran.  Sehingga peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan. Keutamaan 

orang yang menuntun ilmu sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-

Mujadilah  58: 11). 

(11َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر )المجادلة/يَْرَفعِ هللاُ الَِّذيَن آَمنُْوا ِمْنُكْم   

Artinya: Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S 

Al-Mujadilah/58:11). 

 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2010:2). Tercapainya tujuan belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah 

laku. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik 

sebagai anak didik. 

Prestasi belajar yang memuaskan dapat diraih oleh setiap anak didik jika 

mereka dapat belajar dengan wajar, terhindar dari berbagai ancaman, hambatan, 

dan gangguan. Namun, sayangnya ancaman, hambatan, dan gangguan dialami 

oleh anak didik tertentu. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam belajar. 

Pada tingkat tertentu memang ada yang anak didik yang dapat mengatasi kesulitan 

belajarnya, maka bantuan guru atau orang lain sangat diperlukan oleh anak didik. 
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Dari sinilah diperlukan adanya diagnosis untuk mengetahui kesulitan belajar yang 

dihadapi peserta didik untuk mencari pemecahannya masalah yang dialami. 

Pada kenyataannya, peserta didik seringkali tidak mampu mencapai tujuan 

belajarnya atau tidak memperoleh perubahan tingkah laku sebagaimana yang 

diharapkan. Hal itu menunjukkan bahwa peserta didik mengalami kesulitan 

belajar yang merupakan hambatan dalam mencapai hasil belajar. Ini 

mengakibatkan peran sekolah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

melalui proses belajar mengajar di sekolah tidaklah gampang, banyak sekali 

hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan, misalnya seperti kurikulum yang 

tidak relevan lagi dengan perkembangan pendidikan, dan berbagai masalah yang 

dihadapi oleh pendidik berkenaan dengan keadaan peserta didik itu sendiri. 

Memang kenyataannya, setiap peserta didik dalam mencapai sukses 

belajar, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang dapat 

mencapainya tanpa kesulitan, akan tetapi banyak pula peserta didik mengalami 

kesulitan. Kita sering menemukan beberapa masalah pada siswa, yang mengalami 

hambatan belajar. Peserta didik sulit meraih prestasi belajar di sekolah, padahal 

telah mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Bahkan juga ada peserta 

didik yang menambah belajar tambahan di rumah, tapi hasilnya tetap masih 

kurang memuaskan. 

Ada juga masalah peserta didik terkesan lamban dalam mengerjakan tugas, 

yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Mereka tampak pemalas, mudah putus 

asa, acuh tak acuh. terkadang disertai sikap menentang orang tua, guru, atau siapa 

saja yang mengarahkan mereka pada proses belajar. 



5 
 

Menghadapi masalah itu, ada kecenderungan tidak semua peserta didik 

mampu memecahkan sendiri. Seseorang mungkin tidak mengetahui cara yang 

baik untuk memecahkan masalah sendiri. Ia tidak tahu apa sebenarnya masalah 

yang dihadapi. Ada pula seseorang yang tampak tidak mempunyai masalah, 

padahal masalah yang dihadapinya cukup berat. Atas kenyataan itu semua, 

semestinya sekolah dan pendidik harus berperan turut membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi peserta didik. 

Dari penjelasan yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa faktor dan 

kondisi yang mempengaruhi proses belajar sesungguhnya banyak sekali 

macamnya, baik yang ada pada diri peserta didik bisa berasal dari gangguan otak, 

gangguan panca indra, cacat fisik dan gangguan psikis. Pada guru sebagai 

pengajar, metode mengajar, bahan materi pelajaran harus diterima peserta didik 

maupun sarana dan prasarana. Mata pelajaran Fiqih sebagai salah satu mata 

pelajaran di sekolah memiliki peranan yang strategis dan signifikan dalam 

pembentukan moral, akhlak dan etika peserta didik. 

Pada observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 3 agustus 

2020 di MIN 2 Konawe Selatan, memperoleh data tentang jumlah peserta didik  

keseluruhan adalah 276, dan tenaga pendidik berjumlah 22 orang, adapun dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar Fiqih, di sekolah banyak sekali masalah yang 

dihadapi oleh peserta didik, mereka mengalami kesulitan dalam belajar, yang 

ditunjukkan dengan hasil belajar yang rendah untuk mempelajari materi 

pembelajaran Fiqih memang diperlukan cara dan metode belajar yang berbeda 

bila dibandingkan dengan ilmu sosial atau ilmu alam/exact lainnya, faktor 

kesulitan belajar yang bersumber dari peseta didik, misalnya motivasi, kemauan, 
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perhatian, metode belajar yang kurang tepat, waktu belajar yang terbatas, 

kurangnya sumber belajar yang diperlukan. Disamping itu metode mengajar yang 

kurang tepat serta kurang mampunya peserta didik dalam menerima materi 

pelajaran dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan peserta didik dalam belajar 

Fiqih. Dari berbagai faktor-faktor yang dihadapi peserta didik tersebut 

mengakibatkan peserta didik sulit dalam mencapai prestasi belajarnya (nilai yang 

baik).  

Berdasarkan dari permasalahan di uraikan di atas penulis tertarik untuk 

mengadakan riset dengan judul: “Peran Guru Fiqih Dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Peserta Didik Di MIN 2  Konawe Selatan” Tahun Pelajaran 2020/2021.  

1.2 Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka  identifikasi masalah 

dalam penelitian di MIN 2 Konawe Selatan sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan Pembelajaran fiqih di MIN 2 Konawe Selatan. 

2. Kesulitan pembelajaran fiqih yang dialami peserta didik di MIN  

2 Konawe Selatan. 

3. Peran guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran  fiqih peserta didik 

di MIN 2 Konawe Selatan. 
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1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih di MIN 2 Konawe Selatan ? 

2. Jenis-jenis kesulitan  pembelajaran  fiqih yang dialami peserta didik  

di MIN 2 Konawe Selatan ?   

3. Bagaimanakah peran guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran fiqih 

peserta didik di MIN 2 Konawe Selatan ? 

1.4  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka secara umum tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran fiqih peserta didik 

di MIN 2 Konawe Selatan.  

2. Untuk mengetahui kesulitan Pembelajaran fiqih yang dialami  peserta 

didik di MIN 2 Konawe Selatan.  

3. Untuk mengetahui peran yang dilakukan guru fiqih dalam mengatasi 

kesulitan pembelajaran fiqih peserta didik di MIN 2 Konawe Selatan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak yang terkait. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini anatara lain :  
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan 

ilmu pengetahuan terutama tentang peran guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik.  

1.5.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi siswa 

Untuk memberdayakan peserta didik dalam aktivitas belajar agar lebih 

bersemangat dalam belajar dan lebih termotivasi untuk meningkatkan 

hasil belajar. 

2.  Bagi guru 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

atau pemikiran bagi guru dalam memberikan perhatian dan motivasi 

kepada peserta didik yang memiliki masalah kesulitan belajar 

3.  Bagi sekolah  

Bagi  sekolah MIN 2 Konawe Selatan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam meningkatkan proses belajar mengajar khususnya 

dalam mengatasi kesulitan belajar Fiqih peserta didik demi 

peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik di masa yang akan 

datang.   

4. Bagi peneliti  

Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk berlatih menganalisis 

permasalahan kesulitan belajar Fiqih yang terjadi dilapangan, 

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang 

kesulitan belajar Fiqih yang sering dialami oleh peserta didik. 



9 
 

5.  Bagi pembaca 

 Dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan 

tentang upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, sehingga 

dapat meningkatkan hasil pembelajaran yang optimal. 

6.  Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan, acuan, serta bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian 

yang relevan sesuai dengan hasil yang ditulis dalam skripsi. 

1.6  Definisi Operasional  

Untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang arah, objek, dan tujuan 

penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah, maka perlu 

diuraikan pengertian judul yang jelas agar tercapai tujuan yang diinginkan.  

1.6.1 Pelaksanaan pembelajaran Fiqih di MIN 2 Konawe Selatan terdiri 

dari: perencanaan karena sebelum melaksanakan pembelajaran di 

kelas, guru harus terlebih dahulu harus membuat perencanaan 

mengajar untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.  

1.6.2 Kesulitan pembelajaran fiqih adalah posisi dimana anak tidak dapat 

menerima pelajaran dikarenakan hal tertentu. Anak yang memiliki 

kesulitan belajar cenderung pasif dan ia tidak memiliki 

kepercayaan diri.  
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1.6.3 Peran guru fiqih adalah sama seperti peran guru pada umumnya. 

Peran guru sangat penting, kesuksesan dalam pembelajaran di kelas 

ada di tangan guru. Peran guru ada banyak namun disini peneliti 

menelaah peran guru menjadi empat. Diantaranya: guru sebagai 

pengelola, guru sebagai fasilitator, guru sebagai evaluator, dan guru 

sebagai motivator.  

 

 

 


