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ABSTRAK
Nama
Jurusan
Judul

: Rizka Nur Fauziah
: PAI
: Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi

Skripsi ini membahas tentang Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan
Belajar Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi, dalam pelaksanaan
pembelajaran di sekolah, tidak jarang ditemui sejumlah siswa yang mengalami
kesulitan belajar dalam mencapai tujuan pengajaran, seperti dalam materi hapalan
ayat Al qur’an, siswa banyak yang mengeluh karena mereka tidak bisa mengaji,
kemudian pada praktek shalat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,
dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi. Hasil penelitian Kesulitan belajar yang dihadapi siswa di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi antara lain: Siswa
lambat menerima pelajaran, Memahami dan Menghafal pelajaran dan Kurangnya
Motivasi siswa dalam belajar. Peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa
antara lain: Memberikan perhatian khusus kepada siswa yang bersangkutan,
Memberikan motivasi belajar kepada siswa dan Bekerjasama dengan seluruh
komponen sekolah dan Orangtua. Hasil yang dicapai antara lain: Pendekatan
terhadap siswa yang sulit memahami pelajaran, Pendekatan terhadap siswa yang
sulit menghafal pelajaran, Siswa sudah mulai bersemangat dalam belajar
Pendidikan Agama Islam dan mulai berusaha dalam menerima pelajaran, sehingga
pada saat ulangan didapatklan nilai siswa telah cukup baik dan tuntas.

Kata kunci : Peran Guru, Kesulitan Belajar dan Pembelajaran PAI.
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ABSTRACT
Name
Department
Title

: Rizka Nur Fauziah
: PAI
: The Role of Teachers in Overcoming Student Learning
Difficulties in Islamic Religious Education Learning (PAI) in
Schools Second Middle (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.

This thesis discusses the Role of Teachers in Overcoming Student
Learning Difficulties in Islamic Religious Education Learning (PAI) in State
Junior High School 2 Kuala Tungkal Jambi, in implementing learning in schools,
it is not uncommon to find a number of students who experience learning
difficulties in achieving their goals teaching, as in memorizing the verses of the
Qur'an, many students complain because they cannot recite the Koran, then the
practice of prayer. This research is a qualitative research, with data collection
using interview, observation and documentation techniques. Results of research
Difficulties faced by students in State Junior High School 2 Kuala Tungkal Jambi
include: Students are slow to accept lessons, Understand and Memorize lessons
and Lack of student motivation in learning. The role of the teacher in overcoming
student learning difficulties include: Giving special attention to the students
concerned, providing motivation to learn from students and working with all
components of the school and parents. The results achieved include: Approach to
students who have difficulty understanding lessons, Approach to students who
have difficulty memorizing lessons, Students have started to be enthusiastic in
learning Islamic Religious Education and have begun to try to accept lessons, so
that when the test is obtained students' grades are quite good and complete .
Keywords: Teacher Role, Learning Difficulties and PAI Learning.
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lampiran 1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.
Indonesia sekarang merupakan negara yang sedang giatnya untuk
membangun dari segala bidang, pembangunan yang ada di Indonesia tentulah
tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan mengenai pengelolaan Sumber
Daya Manusia (SDM). Pendidikan berusaha mengembangkan potensi individu
agar mampu berdiri sendiri (mandiri), seperti konsep, prinsip, kreativitas, tanggung
jawab dan keterampilan. Namun semua itu tidak terlepas dari peranan guru yang
membimbing dalam pengajaran, apalagi dalam mengatasi anak didik yang
bermasalah.
Betapa luas dan banyaknya ajaran agama yang terdapat dalam Al-Qur'an,
namun orang yang kotor hatinya akan tetap mengingkari akan keagungan AlQur'an. Kalau dicari-cari keingkaran itu bukanlah mempunyai dasar, tapi
tergantung atas kesadaran orang itu masing-masing. Sebagai mana terdapat
dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 3 yang berbunyi :

انا هدينا السبيل اما شاكرا واما كفورا
Artinya :

"Sesungguhnya Kami menunjukkan jalan kepadanya adakalanya
dia tahu berterima kasih atau tidak berterima kasih(Q.S AlInsan:3)”.

Bagi seseorang yang memahami pendidikan agama niscaya mereka akan
menang dunia akhirat. justru itu haruslah bagi orang mukmin mempelajari
ajaran agama. Agama itu dapat diterapkan mulai dari masa kanak-kanak karena
pada masa ini sangat mudah bagi pendidik mempengaruhi jiwanya dan
menanamkan pendidikan kepada si anak.
Pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam mempunyai peranan
sangat penting dalam dunia pendidikan, sehingga bidang studi tersebut wajib
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diberikan pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, negeri maupun
swasta. Pendidikan agama diberikan dengan maksud untuk menanamkan nilainilai keagamaan kedalam hati sehingga siswa dapat merealisasikan kedalam
kehidupan sehari-hari.
Usaha-usaha yang dilakukan pendidikan agama dalam meningkatkan
akhlak siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, hendaknya menjadi
perhatian orang tua atau pendidk baik itu dengan memberikan dorongan,
motivasi maupun stimulasi untuk menarik minatnya. Sehingga bagi orang tua
dan umat Islam pada umumnya, Agama merupakan dasar utama dalam
mendidik anak-anaknya melalui sarana-sarana pendidikan. Karena dengan
menanamkan nilai-nilai agama sangat membantu terhadap akhlak dan
kepribadian anak pada masa dewasa.
Sebagai salah satu aspek terpenting dari proses pembelajaran adalah
adanya perubahan tingkah laku atau peningkatan akhlak yang baik, sebagai
tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran tersebut.
Peningkatan akhlak bagi siswa dalam bidang pendidikan agama merupakan
salah satu masalah yang perlu dilakukan melalui bimbingan, pembinaan serta
perhatian yang lebih khusus.
Peran sekolah sebagai suatu institusi yang mengembang visi dan misi
untuk mencerdaskan bangsa, tentunya sangat penting dan harus berperan
mencapai sasaran dalam mendidik, membimbing dan memberikan pemahaman
akhlak yang baik serta pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Berkaitan
dengan hal tersebut seorang pendidik khususnya guru bidang studi pendidikan
agama Islam harus mampu memodifikasikan model-model mengajar baik itu
dari metode pembelajaran dan strategi pembelajaran proses pembelajaran, hal
ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan secara
monoton. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya diartikan kepada
pemahaman teori pembelajaran akan tetapi diharapkan teori yang dipelajari
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal
Pendidikan Agama Islam. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Al-Qur'an
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Surat AI-Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

لقد كان لكم في رسول هللا اسوة حسنة
Artinya : "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan
yang baik bagimu "( Q.S AI-Ahzab:21).
Grand tour awal penulis melihat dalam pelaksanaan pembelajaran di
sekolah, tidak jarang ditemui sejumlah siswa yang mengalami kesulitan belajar
dalam mencapai tujuan pengajaran, seperti dalam materi hapalan ayat Al
qur’an, siswa banyak yang mengeluh karena mereka tidak bisa mengaji,
kemudian pada praktek shalat, siswa ada yang tidak hadir, hal tersebut
dikarenakan siswa belum bisa menerapkan praktek shalat. Kenyataan tersebut
haruslah dijadikan tolak ukur dan cambuk motivasi bagi guru dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Beraneka ragam jenis dan sifat
serta faktor penyebabnya, maka kesulitan belajar yang satu dengan kesulitan
belajar yang lain tentu saja berbeda. Yang dimaksud dengan kesulitan belajar
dalam uraian ini adalah sesuatu kejadian atau peristiwa yang menunjukan
bahwa dalam mencapai tujuan pengajaran, Sejumlah siswa mengalami
kesulitan dalam menguasai secara tuntas bahan pelajaran yang diajarkan,
seperti lambatnya menerima materi pelajaran dan kesulitan menghafal
pelajaran yang diberikan oleh guru khususnya pada pembelajaran yang ada
hapalan ayat Al Qur’an.
Berdasarkan landasan pokok permasalahan di atas penulis ingin melihat
langsung kelapangan untuk meneliti pokok permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan pengajaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuala
Tungkal Jambi, dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: “Peran Guru dalam
Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala
Tungkal Jambi”.
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B. Fokus Penelitian
Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman dalam penulisan
ini, maka penulis membatasi masalah yaitu : Peran Guru dalam Mengatasi
Kesulitan Belajar Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi kelas VIII
(Delapan) terhadap permasalahan kesulitan belajar siswa.
C. Rumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam
kegiatan penelitian, sebab masalah merupakan obyek yang akan diteliti dan
dicari jalan keluarnya melalui penelitian. Bertitik tolak dari latar belakang yang
telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:
1. Apa saja kesulitan belajar yang dihadapi siswa di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi ?
2. Bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi?
3. Apa saja hasil yang dicapai oleh guru setelah mengatasi kesulitan belajar
siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak
dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang
diusahakan

pasti

mempunyai

tujuan

tertentu

yang

sesuai

dengan

permasalahannya. Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan
masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan :
a. Ingin mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.
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b. Ingin mengetahui peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa
pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.
c. Ingin mengetahui hasil yang dicapai oleh guru setelah mengatasi
kesulitan belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2
Kuala Tungkal Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
terkait utamanya bagi pihak-pihak berikut ini:
a. Kegunaan teoritis
1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan akademik
di

bidang

Pendidikan

Agama

Islam,

khususnya

dalam

mengembangkan pengetahuan terkait solusi guru dalam mengatasi
kesulitan belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam
(PAI) di Sekolah.
2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan literatur penelitian
yang akan datang dengan masalah yang sejenis.
b. Kegunaan praktis
1) Bagi masyarakat dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran
dalam solusi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah.
2) Bagi Lembaga Pendidikan, memberikan kontribusi dalam rangka
solusi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa.
3) Bagi peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah,
sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi dan sebagai salah
satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam
ilmu Tarbiyah.
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4) Sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijaksanaan yang tepat
dalam rangka memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan belajar
siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah.

6

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan berfikir, menganalisis, menelaah dan mengkaji, serta
menjabarkan permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka diperlukan suatu
rujukan atau konsep dari para ahli atau pakar dalam bidang pendidikan yang
sesuai dengan masalah yang diteliti untuk menghindari kesalahan-kesalahan
dalam memahami permasalahan-permasalahan yang akan dibahas.
Adapun landasan-landasan teori yang menjadi pedoman dalam hal ini adalah:
A. Kajian Teoritik
1. Peran Guru
a. Peran secara konseptual
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran yaitu “…tindakan
yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.” (Anonim,
2013:525) Dalam suatu pendidikan, khususnya pendidikan formal di
sekolah, guru merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan
mutu pendidikan. Peranan guru dalam pembelajaran berkaitan erat
dengan kemampuann guru mengajar. Peran yang dilakukan guru agama
dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.
b. Guru (Pendidik)
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disertai
dengan perkembangan sosial budaya yang berlangsung dengan dewasa
ini, peranan guru telah meningkat dari sebagi pengajar menjadi
pembimbing. Guru adalah "...tenaga pendidik yang memberikan
sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru adalah
orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Dengan keilmuan
yang dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang
cerdas dan terampil ”. (Djamarah dan Zain, 2013:112)
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“Guru dalam lembaga pendidikan menjadi orang yang pertama
bertugas membimbing, mengajar dan melatih anak didik
mencapai kedewasaan. Upaya guru mendidik, membimbing,
mengajar dan melatih anak didik bukanlah suatu hal yang mudah
dan gampang. Guru adalah sebagai tenaga profesional yang
bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan
penelitiann dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi
pendidik pada perguruan tinggi.” (Nurdin, 2014:139)
Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional maka untuk
menjadi guru harus pula memenuhi persyaratan yang berat.
Beberapa diantaranya ialah:
1) Harus memiliki bakat sebagai guru
2) Harus memiliki keahlian sebagai guru
3) Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi
4) Memiliki mental yang sehat
5) Berbadan sehat
6) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
7) Guru adalah manusia berjiwa pancasila, dan
8) Guru adalah seorang warga negara yang baik. (Hamalik,
2010:118)

“Kemudian dalam pandangan Islam, pendidik yang ideal adalah
yang sanggup mengembangkan ketiga potensi diri secara
harmonis dan proporsional. Dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan:
Basthotanfit al-'ilmi wa al-jismi (keuntungan ilmu dan raga), di
samping qalbun salim (hati nurani yang sehat). Tugas para
pendidik yang strategis adalah mewariskan ilmu pengetahuan
(transfer of knowledge's), mewariskan nilai-nilai luhur (tranfer of
values) dan mewariskan keterampilan dan keahlian (transfer of
skills); dengan harapan dapat meningkatkan kualitas peserta didik
terutama dalam kualitas pikir, kualitas akhlak, kualitas kerja,
kualitas pengabdian dan kualitas hidup”. (Hasan, 2015:155-156)
Guru merupakan pendidik yang harus mengerti apa persiapan
sebelum menjalankan proses pembelajaran, dengan melihat pemahaman
intelektual siswa, kondisi latar belakang siswa dan lain sebagainya
sehingga dengan demikian, pendidik dapat mendidik sekaligus
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memberikan bimbingan akhlak kepada siswa yang pada tujuannya
dapat meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.
Profesi Guru ”….merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan
berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan,
keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia;
3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan
sesuai dengan bidang tugas;
4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang
tugas;
5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas
keprofesionalan;
6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan
prestasi kerja;
7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan
secara berkelanjutan sengan belajar sepanjang hayat;
8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas keprofesionalan;
9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan
guru.” (Yamin, 2010:213)
Kemudian dalam pelaksanaan tugas pembelajaran, guru tidak
hanya berkewajiban menyajikan materi pelajaran dan mengevaluasi
pekerjaan siswa, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan bimbingan belajar, sebagai pembimbing dalam proses
belajar mengajar seorang guru diharapkan mampu:
1) Memberi informasi yang diperlukan dalam proses belajar.
2) Membantu setiap siswa dalam mengatasi setiap masalah
pribadi yang dihadapinya.
3) Mengevaluasi hasil setiap langkah kegiatan yang telah
dilakukannya.
4) Memberikan setiap kesempatan yang memadai agar setiap
murid dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya.
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5) Mengenal dan memahami setiap murid baik secara individual
maupun secara kelompok. (Aunurrahman, 2010: 196-197)

2. Kesulitan Belajar Siswa.
a. Kesulitan Belajar
Belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian yang
menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan,
sikap, kebiasaan, kepribadian atau suatu pengertian. (Aunurrahman,
2010:35) Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman
individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut
kognitif, afektif dan psikomotor. (Djamarah, 2016:13)
Kesulitan Belajar adalah suatu kondisi dimana anak didik tidak
dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan
ataupun gangguan dalam belajar. (Djamarah, 2016:235) Secara
sederhana masalah belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang
dapat menghambat tercapainya tujuan belajar. (Aunurrahman,
2010:199)
“Secara spesifik masalah kesulitan belajar siswa bersumber dari
faktor internal berkaitan dengan: (1) karakteristik siswa, (2)
sikap terhadap belajar, (3) motivasi belajar, (4) konsentrasi
belajar, (5) kemampuan mengolah bahan belajar, (6)
kemampuan menggali hasil belajar, (7) rasa percaya diri, (8)
kebiasaan belajar, sedangkan faktor eksternal masalah belajar
dipengaruhi oleh: (a) faktor guru, (b) lingkungan sosial,
terutama termasuk teman sebaya, (c) kurikulum sekolah, (d)
sarana dan prasarana. (Aunurrahman, 2010: 199-200)
Berdasarkan

uraian

di

atas

dapat

penulis

simpulkan

problematika/faktor permasalahan yang terjadi di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi yang belakangan ini
sering menimbulkan permasalahan dikalangan siswa/i khususnya di
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kalangan siswa kelas VIII (Delapan), yaitu kebanyakan faktor intern
seperti siswa yang lambat menerima pelajaran dan kurangnya motivasi
belajar dari siswa itu sendiri.
Namun dalam hal ini juga tidak terlepas dari faktor ekstern
seperti: cara orang tua mendidik di rumah, keadaaan ekonomi yang
tidak menunjang fasiltas, serta realisasi guru dengan siswa maupun
sebaliknya. Semua permasalahan itu tentu tidak terlepas dari guru
sebagai pendidik yang mengayomi siswa dikala saat belajar (sekolah)
maupun peranan orang tua yang selaku pendidik utama di rumah.
Yang dimaksud penulis untuk skripsi ini adalah kesulitan belajar
siswa yang bermasalah di sekolah antara lain siswa yang lambat
menerima pelajaran dan kurangnya motivasi belajar.
Berdasarkan hal demikian dapat disimpulkan bahwa faktorfaktor penyebab timbulnya kesusilitan belajar terdiri dari dua macam,
yaitu faktor intern yang meliputi fisiologi, dan psikologi dan faktor
ekstren yang meliputi non sosial dan sosial. Oleh karena itu peranan
guru

sangatlah

penting

dalam

mengatasi

siswa-siswi

yang

mempengaruhi pembelajarannya. Guru sebagai pembimbing, dituntut
untuk mengadakan pendekatan bukan saja melalui pendekatan
intruksional akan tetapi dibarengi dengan pendekatan yang bersifat
pribadi.
Oleh karenanya Solusi guru dalam mengatasi problematika
siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal
Jambi ini telah berperan semaksimal mungkin untuk menerapkan
pembelajaran yang baik efektif dan efisien. Hal ini juga berkat peran
dari semua unsur elemen, baik dari sekolah yaitu kepala sekolah, guru
kelas maupun guru mata pelajaran maupun dari orang tua mereka
yang selalu memberikan perhatian dan bimbimbingan kepada peserta
didik.
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Berdasarkan dari faktor problematika yang ada di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi, banyak
sekali siswa-siswi yang mengalami kesulitan belajar dan kurangnya
motivasi dalam belajar, maka hal ini bukanlah merupakan persoalan
yang ringan, karena dapat berpengaruh yang kurang baik terhadap
presteasi belajar siswa. Oleh karena itu problematika tersebut perlu
diatasi. Untuk mengatasi hal yang demikian maka diperlukan usaha
yang matang baik dari matang kepala sekolah, guru maupun dari
orang tua siswa. Jika tidak ada Solusi untuk mengatasinya, semua
problematika tersebut tidak akan teratasi.
b. Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa
Guru merupakan desainer atau perancang pengajaran sekaligus
sebagai pelaksana untuk dapat melakukan tugasnya, baik sebagai
desainer maupun sebagai pelaksana, guru perlu memiliki pengetahuan
dan ketarampilan dalam menyusun desain pengajaran tersebut.
Banyak peranan yang di perlukan dari guru sebagai pendidik dalam
mengatasi kesulitan belajr siswa, di antaranya yaitu :
1) Korektor, yaitu dimana guru harus bisa membedakan mana nilai
yang baik dan mana nilai yang buruk.
2) Inspirator, yang mana guru harus dapat memberikan ilham yang
baik bagi kemajuan belajar anak didik.
3) Informator, yang mana guru harus dapat memberikan informasi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain mata
pelajaran dalam kurikulum.
4) Organisator, yaitu sisi lain dari peranan yang diperlukan dari
guru.
5) Motivator, yang mana guru hendaknya dapat mendorong anak
didik agar bergairah dan aktif belajar.
6) Inisiator, yang mana guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide
kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran.
7) Fasilitator, yang mana guru hendaknya dapat menyediakan
fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak
didik.
8) Pembimbing.
9) Demonstator, dimana guru harus membantu siswa yang sukar
memahami pelajaran, dengan cara memperagakan apa yang
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10)
11)
12)
13)

diajarkan, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan
pemahaman anak didik.
Pengelola Kelas.
Mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman
yang cukup tentang media pendidikan.
Supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan
menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.
Evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang
baik dan jujur. (Djamarah dan Zain, 2013:43)
Agar bimbingan belajar dapat lebih terarah dalam upaya

membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar, maka guru perlu
memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Identifikasi
Identifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk
menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar.
2) Diagnosis
Diagnosis adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil
dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan
belajar dan jenis kesulitan belajar yang dialmai oleh siswa.
3) Prognosis
Prognosis merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau
program yang diharapkan dapat membantu mengatasi
masalah kesulitan belajar siswa.
4) Terapi atau pemberian bantuan
Terapi disini adalah pemberian bantuan kepada nak yang
mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang
telah disusun pada tahap progmosis.
5) Tidak lanjut atau follow up
Tindak lanjut atau follow up adalah usaha untuk mengetahui
keberhasilan bantuan yang telah diberikan kepada siswa dan
tindak lanjutnya yang didasari hasil evaluasi terhadap
tindakan yang dilakukan dalam upaya pemberian bimbingan.
(Aunirrahman, 2010:197-200)
Kesulitan belajar siswa dipengaruhi berbagai faktor, yang dibagi
menjadi dua yaitu: faktor dari siswa itu sendiri dan faktor dari luar diri
siswa itu sendiri, maka dari itulah Guru dapat menggunakan berbagai
cara dalam menggerakkan atau membangkitkan motivasi belajar
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siswanya, diantaranya sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Memberi angka,
Pujian
Hadiah
Kerja kelompok
Persaingan
Tujuan
Penilaian
Karyawisata
Film pendidikan
Belajar melalui radio. (Hamalik, 2010: 168)

c. Pendidikan Agama Islam
“Dalam GBHN tujuan Pendidikan Nasional dikemukakan dengan
jelas, bahwa pendidikan nasional berdasarkan pancasila dan
bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti,
memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan
agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat
membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung
jawab atas pembangunan bangsa.” (Daradjat, 2011:88)
Begitu pentingnya ilmu Pendidikan Islam bagi perkembangan
mental dan intelektual rakyat, maka pemerintah memasukkan Ilmu
Pendidikan Islam kedalam suatu disiplin ilmu yang tentunya diajarkan
oleh seorang ahli yang telah berkualifikasi akademik yang sesuai
dengan menerapkan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik itu
sendiri, sehingga materi yang diajarkan dalam Pendidikan Agama Islam
dapat diterima oleh siswa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui
ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan
terhadap anak didik, agar nantinya setelah selesai dari pendidikan
ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran
Agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta
menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan
hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup didunia
maupun diakhirat kelak.” (Daradjat, 2011:86)
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Pendidikan
Agama Islam merupakan pendidikan yang diambil dari intisari ajaran
agama Islam, yaitu Al Qur’an dan Hadits, yang dijadikan pandangan
oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan didunia, sehingga umat
Islam dapat selamat di dunia maupun di akhirat. Namun begitu
Pendidikan Agama Islam juga merupakan disiplin ilmu yang diajarkan
oleh ahli didik (guru) yang mempunyai kualifikasi akademik serta
kompetensi dibidang Pendidikan Agama Islam.
“Pendidik dalam pendidikan Islam adalah setiap orang dewasa
yang karena kewajibannya bertanggung jawab atas pendidikan
dirinya dan orang lain. Sedangkan yang menyerahkan tanggung
jawab dan amanat pendidikan adalah agama, dan wewenang
pendidik dilegitimasi oleh agama, sementara yang menerima
tanggung jawab dan amanat adalah setiap orang dewasa. Jadi
berarti pendidik merupakan sifat yang melekat pada setiap orang
karena tanggung jawabnya kepada agama.” (Ramayulis, 2014:
86)
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, Pendidikan
Agama Islam merupakan bimbingan pelajaran yang mengajarkan ajaran
agama Islam yang bertujuan agar peserta didik dapat menjalani
kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam demi keselamatan dunia
maupun akhirat yang diajarkan oleh seorang pendidik yang betul-betul
mempunyai kompetensi di bidang Pendidikan Agama Islam.
“Guru Agama dalam pandangan Islam memang sangat
dimuliakan. Keutamaan seorang pendidik/guru disebabkan oleh
tugas yang diembannya, tugas yang diemban seorang guru hampir
sama dengan seorang Rasul. Dari pandangan itu dipahami bahwa
tugas pendidik sebagai “warasat al-anbiya”, yang pada
hakikatnya mengemban misi rahmatan al-‘alamin, yakni suatu
misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada
hukum-hukum Allah, guna memperoleh keselamatan dunia dan
akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan kepada pembentukan
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kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal saleh dan
bermoral tinggi.” (Ramayulis, 2014: 88)

B. Studi Relevan
Kemudian dalam rangka menetapkan permasalahan dalam melakukan
suatu penelitian, subyek penelitian, untuk selanjutnya melaksanakan
penelitian kelapangan, peneliti perlu memperhatikan apakah yang akan
peneliti angkat ini telah ada yang meneliti baik itu ditinjau dari aspek yang
sama, menggunakan metode yang sama dan mengambil lokasi yang sama,
serta apakah ada relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti ini, agar
tidak terjadi pengulangan. Di bawah ini beberapa hasil penelitian yang
memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain :
1. Skripsi Matin Utami (2015) yang berjudul “Mengatasi Kesulitan Belajar
Siswa dengan Metode Kerja Kelompok di SMA Negeri 1 Rowokele
Kabupaten Kebumen Tahun pelajaran 2014/2015” penelitian ini
menekankan kepada guru

dalam mengatasi kesulitan belajar siswa

siswinya melalui kerja kelompok dengan menggabungkan siswa yang
kemampuan nya heterogen. (Utami, 2015 IAIN Salatiga)
2. Skripsi Sarini. (2008) “Upaya Guru PAI Dalam Mengurangi Kesulitan
Belajar Siswa MTsN Ngemplak, Sleman, Yogyakarta”

Penelitian ini

bertujuan untuk mengungkap berbagai upaya yang dilakukan oleh guru
PAI dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di MTsN Ngemplak Sleman
Yogyakarta, pendekatan penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian
menunjukkan upaya seluruh elemen sekolah yang berperan dalam
peningkatan pembelajaran siswa di sekolah. (Sarini, 2008 IAIN Salatiga)
3. Skripsi Maghfiratin (2017) yang berjudul “Pemecahan Masalah Siswa
yang Mengalami Kesulitan Belajar di SD Negeri 1 Tanalum Kec.
Rembang Kab. Purbalingga” penelitian ini menekankan pada Pemecahan
Masalah Siswa yang Mengalami Kesulitan Belajar di SD yang biasanya
anak-anak

sulit menerima pelajaran. Penelitian Kualitatif dengan
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pengumpulan data menggunakan metode Observasi, wawancara dan
dokumentasi. (Maghfiratin, 2017 UIN SUKA)

Penelitian-penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penulis,
memiliki kesamaan pada beberapa aspek kesulitanbelajar, namun tidak sama
pada settingnya. Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti akan melakukan
penelitian dengan judul “Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar
Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal”. Di sini peneliti akan
membahas tentang kondisi siswa, kendala dan ingin mengetahui solusi guru
dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala
Tungkal.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang dilihat melalui sudut
pandang pendidikan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data
wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. (Sugiyono,
2013:253) Mengkaji tentang Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar
Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal. Disebut kualitatif karena
sifat data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif bukan dengan cara
kuantitatif yang menggunakan alat ukur tertentu. Melalui pendekatan
kualitatif ini diharapkan terangkat gambaran mengenai kualitas, realitas sosial
dan persepsi sasaran peneliti tanpa tercemar oleh pengukuran formal.

B. Setting dan Subjek Penelitian
1.

Setting penelitian
Situasi sosial adalah lokasi atau tempat yang di tetapkan untuk
melakukan penelitian, situasi sosial dalam penelitian ini meliputi aspek
tempat (place), pelaku (actori), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi
secara sinergis. (Sugiyono, 2013 : 297) Lokasi penelitian berada di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal. Penelitian
ini tentang Solusi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal, yang berbentuk deskriptif
kualitatif yang dilihat melalui sudut pandang pendidikan. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan
dokumentasi.
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2.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah: guru PAI, satu orang guru kelas, kepala
sekolah dan siswa kelas VIII (Delapan) Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal, yang ditetapkan dengan teknik
purposive sampling, yaitu ”...teknik yang diasarkan pada ciri-ciri tertentu
yang diperkirakan erat sangkut pautnya dengan ciri-ciri atau sifat-sifat
yang ada dalam populasi yag sudah diketahui sebelumnya”. (Sugiyono,
2013 : 202)
Berdasarkan teknik ini, maka sebagai key informan dalam penelitian
ini ditetapkan guru PAI serta kepala sekolah, dan sebagai responden
ditetapkan siswa kelas VIII (Delapan). Sedangkan sebagai informan
tambahan ditetapkan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2
Kuala Tungkal, mengamati secara langsung pada Solusi Guru dalam
Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2
Kuala Tungkal.

C. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data
sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung
dengan penelitian yang bersangkutan. (Mukhtar, 2010 : 87)
Data primer ini diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara
kepada guru PAI, kepala sekolah dan siswa Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal. Data yang termasuk dalam data primer
tersebut adalah :
1). Kesulitan belajar yang dihadapi siswa di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.
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2). Peran

guru

dalam

mengatasi

kesulitan

belajar

siswa

pada

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.
3). Hasil yang dicapai oleh guru setelah mengatasi kesulitan belajar siswa
di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah,
koran keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. (Mukhtar, 2010:91)
Dalam penelitian ini adalah data yang diambil di gambaran umum di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.
sebagai berikut:
1) Historis dan geografis.
2) Struktur organisasi.
3) Keadaan guru dan siswa.
4) Keadaan sarana dan prasarana.
2.

Sumber Data
Sedangkan sumber data dalam penelitian ini orang dan materi yang
terdapat di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal
Jambi. yang meliputi : guru PAI, kepalasekolah, guru, siswa, arsip dan
peristiwa/kejadian.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. (Arikunto,
2010:172)
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1.

Observasi
Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan

"...kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh
indera." (Arikunto, 2010 : 156) Penulis menggunakan metode observasi non
partisipan untuk melihat di lapangan tentang apa saja kesulitan belajar siswa,
Peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran
Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
2 Kuala Tungkal Jambi dan hasil yang dicapai guru.
2.

Wawancara
Wawancara

adalah

"...sebuah

dialog

yang

dilaksanakan

oleh

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara." (Arikunto,
2010 : 155) Wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk mengumpulkan
data tentang Peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi, tentang kesulitan yang dihadapi siswa
serta hasil yang dicapai oleh guru, untuk lebih jelas pertanyaan yang diajukan
kepada responden dapat dilihat pada Instrumen Pengumpulan Data (IPD)
wawancara terlampir.
3.

Dokumentasi
Dokumentasi sebagai "...cara mencari data mengurai hal-hal atau

variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat khabar,
majalah, notulen rapat, prasasti, legger, agenda dan sebagainya."(Arikunto,
2010 : 231) Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh semua datadata yang berhubungan dengan gambaran umum di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi. yang meliputi :
a. Historis dan geografis.
b. Struktur organisasi.
c. Keadaan guru dan siswa.
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d. Keadaan sarana dan prasarana.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang
penting dan yang kan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingg mudah
dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
1.

Reduksi data
Reduksi data diartikan sebagai "...proses pemilihan, pemusatan, perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data-data kasar yang
muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan." (Huberman, Athew,
2007:16) Masalah mengenai gambaran umum yaitu mengenai gambaran
umum Peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran
Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
2 Kuala Tungkal Jambi, yang diambil melalui wawancara dan observasi
kemudian dianalisis dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data tersebut sehingga
bisa disajikan.
2.

Penyajian Data
Penyajian data sebagai "...sekumpulan data/informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan." (Huberman, Athew, 2007:17) Penyajian data mengenai Peran guru
dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan
Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala
Tungkal Jambi yang telah direduksi melalui bab-bab yang sudah tersedia.
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3.

Verifikasi/Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan sebagian dan suatu kegiatan dari konfigurasi yang

utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian dalam
pikiran

penganalisis

dengan

menulis

suatu

tinjauan

ulang

pada

catatan."(Huberman, Athew, 2007:19) Hasil penyajian data bisa diambil
kesimpulan tentang temuan lapangan mengenai Peran guru dalam mengatasi
kesulitan belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.

F. Triangulasi Data
Triangulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan
atau sebagai perbandingan terhadap data itu. (Moleong, 2007 : 330) Jadi
dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di lapangan berkenaan
dengan penelitian ini. Ada empat macam triangulasi yaitu dengan
menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori.
Penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber yakni
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian
kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :
“1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara, 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum
dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, 3. Membandingkan apa
yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang
dikatakannya sepanjang waktu, 4. Membandingkan keadaan dan
perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang
seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang
kaya, pemerintah, 5. Membandingkan
hasil wawancara dengan isi
suatu dokumen yang berkaitan.” (Moleong, 2007 : 330-331)
Triangulasi dengan metode menurut Moleong adalah : Pertama,
pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik
pengumpulan data. Kedua. pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber
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data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan penyidik memanfaatkan
peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat
kepercayaan data atau dengan cara membandingkan hasil pekerjaan seorang
analis dengan analis lainnya. Sedangkan, trianggulasi dengan teori dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu secara induktif dan secara logika. (Moleong,
2007 : 331-332)
Berdasarkan teknik triangulasi tersebut di atas, maka dimaksud untuk
mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan
tentang Peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.

G. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama enam bulan. Penelitian dilakukan dengan
pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar
proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan izin riset, maka penulis
mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan analisis data dalam waktu
yang berurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing
sebelum diajukan kepada sidang munaqasah. Hasil sidang munaqasah
dilanjutkan dengan perbaikan dan penggandaan laporan penelitian skripsi.
Adapun jadwal kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

24

Tabel 3.1 :
Jadwal Penelitian
Tahun 2020
No

Jan’

KEGIATAN

Feb’

Mar’

Apr’

Mei’

Jun’

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Pembuatan
Proposal

√ √

√ √

Perbaikan

√√

Hasil Seminar
Pengumpulan

√ √ √ √√ √ √ √ √ √

Data
Verifikasi dan

√ √√ √ √ √

Analisa Data
Konsultasi
Pembimbing

√

√

√

√

√ √
√

Perbaikan

√ √

√

√ √

√

√

√

√

Penggandaan

√
√

Laporan

*Catatan: Jadwal dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1. Historis
Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal

merupakan Satuan Pendidikan yang terletak di Jl. H. Asmuni Kuala Tungkal
Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
Sebelah Barat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal
berbatasan dengan jalan umum, sedangkan sebelah Tumur berbatasan
dengan lapangan sepak bola dan sebelah Selatan berbatasan dengan SD
Negeri 5, sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan SMP Negeri 1 Kuala
Tungkal. (Dokumentasi, 13 Februari 2020)
Tanah tempat beridirnya gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 2 Kuala Tungkal adalah milik pemerintah dengan luas lahan/tanah
3680 m2, luas tanah terbangun 1062 m2, luas tanah siap bangun 2.618 m2 dan
luas lantai atas siap bangun adalah 576 m2.
Berdirinya Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala

Tungkal ini bermula dari SMEP peralihan pada tahun 1980. Saat itu SMEP
peralihan yang terdiri dari tiga kelas, diganti namanya menjadi Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal. Sekolah ini sudah
beberapa kali mengalami pergantian kepala sekolah yaitu:
1) Jasrif Hutagaul;
2) M. Izin Rudin;
3) Ds. Syah Mim;
4) Wahidin S.Pd, M.M;
5) Sarjono S. Pd;
6) H. Syapruddin Muhi S. Pd;
7) Drs. Bakhtiar Efendi;
8) Khairul Anam S. Pd;

26
26

9) Yayat Ruhiyat, dan
10) Pauzan Najri S. Pd. (Dokumentasi, 13 Februari 2020)
2. Geografis dan Demografis
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal berada
dalam wilayah Provinsi Jambi, yang letaknya 125 km dari ibu kota Provinsi.
Wilayah nya merupakan dataran rendah yang berawa-rawa yang terletak
dipinggir sungai pengabuan.
Kota Kuala Tungkal merupakan kota pelabuhan transit menuju
daerah Kepulaan Riau, yaitu Pulau Batam , Singapura dan Malaysia. Kota
Kuala Tungkal merupakan ibu kota Tanjung Jabung Barat.
Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal,
Sebelah barat berbatas dengan jalan umum, sedangkan sebelah Timur
berbatas denga lapangan sepak bola dan sebelah selatan berbatas dengan
SD Negeri 5 sedangkan sebelah utara berbatas dengan SMP Negeri 1
Kuala Tungkal, inilah letak giorafis Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 2 yang sebenarnya.
Kemudian secara demografis, penduduk amat heterogen sudah
menyatu sejak nenek moyang mereka dahulu seperti suku tertua adalah
suku Bajau, disamping suku tersebut adalagi suku Banjar, suku melayu ,
suku Bugis, suku Batak, suku jawa, suku Minang, suku kerinci dan suku
Cina. Kesemua suku ini menjadi satu untuk membangun Tanjung Jabung
Barat. (Dokumentasi, 13 Februari 2020)
3. Sosial Ekonomi dan Budaya
Ekonomi masyarakat

Kuala Tungkal

tergolong

pada

menegah kebawah dengan mata pencarian sebagai berikut :
Pertanian
Nelayan
Pedagang
Pengusaha
PNS

= 60 %
= 20 %
= 10 %
=5%
=5%
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ekonomi

Kemduian budaya yang paling

menonjol

dilingkungan

sekolah

adalah budaya Melayu Asli, yang dapat dipertahankan sampai sekarang,
dalam hal ini terbukti dengan menampilkan seni budaya Melayu Deli
dalam acara -acara yang bersifat daerah, maupun acara-acara nasional.
Budaya ini pun tidak terlepas dari pengaruh budaya lain, namun
masih dapat dipertahankan sampai sekarang, dalam hal ini tidak terlepas
dari peran serta sekolah untuk memberdayakan budaya daerah , terutama
di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal
memperogram kan agar siswa

dilatih

untuk dapat

menggali

dan

menampilkan seni-seni daerah Tanjung Jabung Barat. (Dokumentasi, 13
Februari 2020)
4. Politik dan IPTEK
Dengan diperlakukannya perdagangan bebas pada tahun 2013, maka
kita rakyat Indonesia akan menghadapi persaingan yang sangat berat dengan
negara-negara yang sudah maju. Dalam dunia pendidikan kita harus dapat
membaca situasi tersebut dimana pendidikan kita harus mampu menjadikan
peserta didik yang mempunyai kemampuan Akademis dan skill yang
memiliki daya saing tinggi, berwawasan global.
Di sisi lain Indonesia secara geografis berada diwilayah Asia
Tenggara yang menempati posisi yang strategis sekaligus rawan akan
gangguan keamanan, apalagi Kota Kuala Tungkal yang berhadapan
langsung dengan Negara tetangga kita yaitu Malaysia dan Singapura yang
jarak tempuhnya dari kota Kuala Tungkal menuju negara tetangga tersebut
hanya membutuhkan waktu 3 jam. Luas wilayah NKRI yang terdiri dari
ribuan pulau merupakan potensi kekayaan yang besar dan menjadi daya
tarik bagi negara-negara lain yang ingin menguasainya. Salah satu contoh
komplik yang terjadi antara Indonesia dengan negara Malaysia tentang
keberadaan pulau Sipadan, Ligitan dan Ambalat . Bukan mustahil di masa
yang akan datang akan terjadi komplik-komplik yang serupa akan
mengancam keutuhan NKRI. Sedangkan untuk di dalam negeri sendiri
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ancaman dan keamanan muncul dengan adanya Disintegrasi bangsa, ini
harus di waspadai. Contoh beberapa daerah yang berpotensi untuk hal
tersebut adala Aceh Darussalam, Papua dan Riau.
Menghadapi situasi tersebut dunia pendidikan harus mampu
menghadapi tantangan tersebut dan pendidikan yang berbasis bela negara
dan cinta tanah air perlu di kembangkan. Bahkan setiap peserta didik merasa
bertanggungjawab terhadap negaranya. (Dokumentasi, 13 Februari 2020)
Kemajuan yang sangat pesat didunia pada saat ini adalah di bidang
IPTEK khususnya Tekhnologi Imformasi terutama salah satunya adalah
Negara Tirai Bambu yang telah banyak menciptakan produk-produk yang
bertehnologi tinggi. Kemajuan tersebut telah menembus negara-negara di
dunia. Kita dapat merasakan dan menyaksikan di negara kita pada saat ini
sudah semakin menggelobal, penggunaan telepon seluler dan internet bukan
merupakan barang mewah, tapi merupakan kebutuhan hingga kepelosok
desa.
Teknologi informasi bukan hanya berdampak negatif tetapi juga
berdampak positif jika di pergunakan dengan tepat guna, Telepon seluler
dapat memberikan kemudahan dalam berkomonikasi dengan siapapun dan
dimanapun, disamping itu Internet memudahkan kita mengakses informasi
atau pengetahuan yang bermamfaat. Namun demikian budaya negatif yang
ditimbulkan dari teknologi informasi terkadang tidak dapat di bendung.
Kondisi itulah yang mmerupakan tantangan yang harus di sikapi dan
dijawab oleh dunia pendidikan. Disamping pesserta didik harus menguasai
IPTEK, Pendidikan juga harus mampu membentuk manusia seutuhnya,
berkepribadian, berbudi luhur, beriman dan bertakwa sehinggga mampu
menghadapi perkembangan jaman dan transpormasi budaya.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal mulai
dihibahkan dari SMEP Ke SMP Negeri 2 tahun 1980. Terletak di kota
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tepatnya di Jalan Haji Asmuni
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Kuala Tungkal Tungkal Ilir. Dalam perjalannya Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal telah berhasil meningkatkan statusnya
sekolah negeri biasa menjadi Sekolah Standar Nasional tahun 2004 hingga
menjadi SSN Mandiri tahun 2007, berdasarkan surat keputusan Direktur
Pembinaan SMP Ditjen Menejemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal terletak
di Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan kecamatan yang sangat strategis
terletak diantara Pusat Pemerintahan Tingkat II Kab Tanjab Barat dan juga
merupakan pusat pendidikan mulai dari tingkat TK sampai keperguruan
Tinggi (STAI An-Nadwa dan STIT Al-Anwar Kuala Tungkal) oleh karena
itu sangat memungkinkan Kecamatan Tungkal Ilir menjadi pusat pendidikan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Oleh karena itu dukungan dari orang tua untuk menyekolahkan putra
putrinya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal
sangat tinggi. Dengan ditetapkannya Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 2 Kuala Tungkal sebagai RSBI maka perlu perencanaan yang tepat
dan korehensif dari semua aspek mulai dari penetapan visi, misi, efektifitas,
dan efisiensi kegiatan, alokasi anggaran sampai monitoring dan evaluas.
Kesemuanya ini akan menjadi acaun dalam pelaksanaan RSBI nantinya.
(Dokumentasi, 13 Februari 2020)
5. Struktur Organisasi
Dalam suatu lembaga pendidikan tentunya ada struktur organisasi
yang dijadikan sebagai pedoman menjalankan tugas pokok dan fungsi dari
masing-masing personel sekolah. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
2 Kuala Tungkal saat ini dipimpin oleh Bapak PN yang bertugas sebagai
kepala sekolah dan supervisor mengkoordinir kegiatan sekolah, yang
maksudnya agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan
semestinya.
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Selain Kepala sekolah sebagai pimpinan, disamping itu wali kelas
juga memegang peranan penting yaitu bertanggung jawab dalam
melaksanakan administrasi kelas yang dipercayakan kepadanya, untuk
menunjang kelancaran proses pembelajaran dalam pendidikan.
Dengan adanya struktur organisasi akan memudahkan kepala sekolah
mengadakan pengawasan, kordinasi dan pengambilan keputusan-keputusan
yang diperlukan dalam tubuh organisasi, sedangkan organisasi tanpa
struktur, membuat personil sulit untuk melaksanakan aktivitas dalam
melaksanakan kegiatan program kerja berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
masing-masing personil. Kemudian dalam organisasi harus mempunyai
program kerja yang jelas, sehingga membuat semakin mudah dalam
pencapaian tujuan organisasi. Untuk itulah mengenai struktur organisasi
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal dapat dilihat
pada lampiran 1. (Dokumentasi, 13 Februari 2020)
6. Visi dan Misi Sekolah
a. VISI
“Unggul dalam Mutu, Berwawasan Lingkungan Berlandaskan Iman dan
Taqwa serta Menjadi yang Terbaik ”
b. MISI


Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bimbingan secara Efektif dan
Efisiien;



Meningkatkan Kinerja Guru melalui Media Pengembangan Diri sehingga
Terbentuk Profesinalisme;



Menjadikan Ruang Kelas, Kantor dan Lingkungan Sekolah lebih
Nayaman dan Kondusif serta Berwawasan Lingkungan;



Menggalang Peran Serta Komite Sekolah sehingga Meningkatkan
Kinerja Sekolah;



Meningkatkan PrestasiAkademik dan Non Akademik dengan Bekerja
Keras; dan
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Melakukan Pembelajaran MIPA dalam Bahasa Inggris dan Berbasis ITC.
(Dokumentasi, 13 Februari 2020)

7. Keadaan Guru dan Siswa
a. Keadaan Guru
Guru merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
proses pembelajaran, kemudian guru adalah tenaga didik yang sangat
penting dalam proses pembelajaran, dimana guru merupakan tenaga
edukatif yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing siswa dalam
rangka mencapai tujuan pendidikan. Guna meningkatkan mutu
pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka
dibutuhkan tenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya
masing-masing, sehingga yang penulis ketahui bahwa seluruh personel di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal pada tahun
ajaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1:
Keadaan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2
Kuala Tungkal
No

Nama

L/P

NIP

Jenis

Status

Tgl Lahir
1976-03-

1

Yuniarti

P

197603202006042014 Guru Mapel

PNS

20
1967-09-

2

Sulasmi

P

196709112005012002 Guru Mapel

PNS

Tenaga
3

Abdul Somad

L

197607251998021001 Administrasi

11
1976-07-

PNS

25
1982-09-

4

Niza Prima Yeni

P

198209302009042003 Guru Mapel

PNS

30
1961-06-

5

Hartini

P

196106051986022006 Guru Mapel

PNS

05

6

Rusmawati

P

197006031994012002 Guru Mapel

PNS

1970-06-
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03
1967-077

Leginem

P

196707061992032006 Guru Mapel

PNS

Dumaris
8

Simanjuntak

06
1961-02-

P

196102281984032003 Guru Mapel

PNS

28
1987-03-

9

Romi Eka Lizardi

L

Guru Mapel

Honor

21
1985-04-

10

Joko Waluyo

L

Guru Mapel

Honor

18
1966-05-

11

Yattu Maela

P

196605121989012001 Guru Mapel

Tri Utami
12

Atrianingsih

PNS

Tenaga
P

Administrasi

1985-05Honor

Tenaga
13

Rizki Musfita

P

198307192010012023 Administrasi

12

03
1983-07-

PNS

19
1978-06-

14

Yelni Syafnah

P

197806272009042001 Guru Mapel

PNS

27
1978-04-

15

Suwarni

P

197804022006042014 Guru BK

PNS

Tenaga
16

Rini Susanti

P

Administrasi

02
1988-05-

Honor

07
1985-06-

17

Tessyi Fitriani S

P

198506262010012028 Guru Mapel

PNS

26
1970-08-

18

Rusnaningsih

P

197008012005012011 Guru Mapel

PNS

01
1982-03-

19

Erdamila Suciaty

P

198203262009042003 Guru Mapel

PNS

26
1985-04-

20

Mia Handayani

P

198504092009042007 Guru Mapel

PNS

09

21

Zainab

P

197304102006042014 Guru Mapel

PNS

1973-04-

33

10
1985-0722

Nurhafizah

P

198507112009042004 Guru Mapel

PNS

Suarni Lestari
23

Pasaribu

11
1990-01-

P

Guru Mapel

Honor

18
1983-03-

24

Intan Latika Sari

P

Guru Mapel

Honor

Tenaga
25

Siti Maryati

P

Administrasi

05
1984-06-

Honor

15
1978-06-

26

Muhammad Ali

L

Penjaga Sekolah

Honor

25
1970-09-

27

Badriyah

P

197009182007012036 Guru Mapel

PNS

18
1976-09-

28

Wirdaningsih

P

197609012006042015 Guru Mapel

PNS

01
1964-07-

29

Nursehan

P

196407091994122001 Guru Mapel

PNS

Erna Halvetia
30

Sirait

09
1976-11-

P

197611082009042001 Guru Mapel

PNS

08
1980-01-

31

Zulkifli

L

198001222005011002 Guru Mapel

PNS

22
1965-04-

32

Nuryati

P

196504082006042001 Guru Mapel

PNS

08
1980-04-

33

Fatma Wati

P

198004252006042008 Guru Mapel

PNS

25
1961-02-

34

Retina Sinaga

P

196102051984032005 Guru Mapel

PNS

05
1966-04-

35

Erlinawiti

P

196604161988122001 Guru Mapel

PNS

16

36

Edi Hariyanto

L

197212091998031003 Guru Mapel

PNS

1972-12-

34

09
Tenaga
37

Supriyanto

L

Administrasi

1970-12Honor

21
1970-01-

38

Feni Suyenti

P

197001271992042002 Guru Mapel

PNS

27
1982-05-

39

Sarifah Aini

P

198205202009042002 Guru Mapel

PNS

20
1980-07-

40

Irmi Yenti

P

198007242010012013 Guru Mapel

PNS

24
1963-04-

41

Desmi

P

196304201988122001 Guru Mapel

PNS

20
1971-05-

42

Abdul Manan

L

197105122007011039 Guru Mapel

PNS

12
1980-12-

43

Pauzan Najri

L

198012292009041003 Guru Mapel

PNS

Tenaga
44

Maheru Fatah

L

Administrasi

1985-10Honor

Tenaga
45

Robby

L

Administrasi

29

10
1982-08-

Honor

04

b. Keadaan Siswa
Di dalam pendidikan ada beberapa unsur yang harus ada, agar proses
pembelajaran terlaksana dengan baik. Salah satu unsur tersebut adalah
anak didik, anak didik merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan
keberadaannya dalam prosaes pembelajaran. Demikian juga halnya
dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal
Jambi, sebab anak didik merupakan objek dari pendidikan. Siswa
merupakan

unsur pokok dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa

siswa maka penyelenggaraan pendidikan tidak akan terlaksana. Untuk
mengetahui keadaan siswa yang berada di Sekolah Menengah Pertama
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(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi, dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :
Tabel 4.2:
Keadaan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2
Kuala Tungkal Jambi

1

Jumlah Siswa
L
675

Jenjang Kelas
2
3
P

123 131

Jenis Kelamin

Lk

Pr

Lk

Pr

92

97

124 108

L

P

339

336

(Dokumentasi, Februari 2019)
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa yang ada di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi cukup
banyak, ini tentu saja merupakan salah satu bentuk dari kepercayaan
masyarakat sekitar, khususnya orang tua kepada pihak sekolah dalam
memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka.
8. Keadaan Sarana dan Prasarana
Keberhasilan dalam proses pembelajaran dilakukan berkaitan dengan
komponen-komponen yang ada, antara lain; guru, siswa, metode mengajar,
tujuan yang ingin dicapai dan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan
prasarana merupakan salah satu komponen pendidikan yang tidak boleh
diabaikan perannya. Untuk mencapai kegiatan belajar mengajar (KBM)
yang bermutu sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, baik
berupa gedung, ruang belajar yang nyaman, perpustakaan, laboratorium,
laboratorium Komputer, dan lainnya yang mutlak diperlukan.
Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan tercapainya tujuan
yang telah ditetapkan maka dalam suatu lembaga pendidikan harus adanya
faktor yang menunjang terlaksananya proses pembelajarannya tersebut,
karena itu sarana dan prasarana
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merupakan salah satu faktor yang

mempunyai fungsi penting yang dapat memperlancar proses pendidikan
demi tercapainya tujuan pendidikan.
Sarana pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses
pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan juga dapat memberikan
motivasi kepada siswa dalam belajar, sementara prasarana merupakan
fasilitas yang membantu dan menunjang proses pembelajaran, adapun
sarana yang dapat menunjang berlangsungnya proses pembelajaran
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.
Untuk mendukung jalannya proses pembelajaran harus diperlukan
sarana dan prasarana yang bersifat memadai dalam pelaksanaan
pembelajaran. Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah semua
fasilitas peralatan baik langsung maupun tidak langsung yang berfungsi
sebagai penunjang dan memperlancar dalam kegiatan pembelajaran. Pada
hakikatnya sarana dan prasarana tersebut dapat pula mempermudah
tercapainya tujuan pendidikan. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
2 Kuala Tungkal Jambi, dalam menyelenggarakan pendidikan telah
memiliki berbagai fasilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

Tabel 4.3:
Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
No
Jenis Prasarana
1
Ruang Teori/Kelas
2
Gudang
3
Lainnya
4
5
6
7
8
9
10

Lainnya
Ruang Keterampilan
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang TU
Ruang Guru
Ruang Kepala
Sekolah

Ruang
Ruang Kelas 9C
Ruang Pramuka
Ruang Pramuka
Ruang sanggar dan Drum
band
Ruang Sanggar Seni
Ruang Kelas 9D
Ruang Kelas 8G
Ruang TU
Ruang Guru

Panjang
9.0
9.0
7.0

Lebar
7.0
3.0
3.0

7.0
9.0
9.0
9.0
9.0
12.0

3.0
3.0
7.0
7.0
4.0
7.0

Ruang Kepala Sekolah

7.0

3.0
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ruang BP/BK
Laboratorium
Komputer
Kamar Mandi/WC
Siswa Perempuan
Kamar Mandi/WC
Siswa Laki-laki
Kamar Mandi/WC
Guru Perempuan
Kamar Mandi/WC
Guru Laki-laki
Ruang UKS
Ruang Perpustakaan
Laboratorium Bahasa
Rumah Penjaga
Sekolah
Ruang Ibadah
Gudang
Ruang OSIS
Ruang Teori/Kelas
Lapangan
Lapangan
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Laboratorium Bahasa
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Laboratorium IPA
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas
Ruang Teori/Kelas

Ruang BP/BK

4.0

3.0

Ruang Lab Komputer

7.0

3.0

WC Siswa

4.0

3.0

WC Siswa

4.0

3.0

WC Guru

4.0

3.0

WC Guru
Ruang UKS
Ruang Perpustakaan
Ruang Lab Bahasa

4.0
4.0
15.0
9.0

3.0
3.0
7.0
7.0

Rumah Penjaga Sekolah
mesjid
Gudang
Ruang OSIS
Ruang Kelas 7A
Tempat Parkir
Lapangan Upacara
Ruang Kelas 9E
Ruang Kelas 8A
Ruang Kelas 8B
Ruang Kelas 8C
Ruang Kelas 8D
Ruang Kelas 8E
Ruang Kelas 8F
Ruang Kelas 7F
Ruang Kelas 7E
Ruang Kelas 9A
Ruang Kelas 9B
Ruang Lab IPA
Ruang Kelas 7G
Ruang Kelas 7B
Ruang Kelas 7C
Ruang Kelas 7D
Ruang Kelas 9G
Ruang Kelas 9F

6.0
12.0
4.0
7.0
9.0
13.0
36.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
5.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0

6.0
16.0
3.0
3.0
7.0
14.0
21.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

(Dokumentasi, 14 Februari 2020)
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Berdasarkan keterangan sarana dan prasarana yang ada di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi telah berusaha
semaksimal mungkin dalam mencukupi kebutuhan pendidikan khususnya yang
berkaitan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran. Dari sarana dan prasarana
yang ada tersebut, maka pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan sehingga guru
dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif.
Sarana dan Prasarana pendidikan merupakan kebutuhan pokok dalam
melaksanakan pembelajaran sehari-hari di setiap lembaga pendidikan. Tanpa
adanya sarana dan prasarana yang baik, tentunya dalam pencapaian tujuan
pembelajaran tidak akan tercapai secara optimal.
B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Kesulitan belajar yang dihadapi siswa di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.
Belajar mengajar merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan
pendidikan. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa merupakan unsur
yang paling mendasar pada setiap penyelenggara pendidikan, karena
problematika tidak lepas dari semua elemen, baik itu problematika yang
berhubungan dengan pendidikan seperti media pembelajaran, sarana dan
prasarana, maupun problematika yang berhubungan dengan tenaga
pendidik/guru atau pun dari siswa itu sendiri. Dalam pembahasan ini yang
penulis maksud ialah kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar antara
lain siswa yang lambat menerima pelajaran dan kurangnya motivasi
belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala
Tungkal Jambi, sebagaimana hasil dari observasi yang penulis temui
langsung di tempat penelitian.
Adapun hasil dari observasi dan wawancara yang penulis temui di
tempat penelitian kesulitan belajar yang dihadapi siswa di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi di antaranya :
a. Siswa yang lambat menerima pelajaran;
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Dalam proses dan pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi, aktivitas belajar tidak
selamanya dapat berjalan dengan lancar. Masalah kesulitan belajar ini
sudah merupakan masalah umum yang terjadi dalam proses pembelajaran,
karena siswa pada umumnya banyak sekali yang malas untuk belajar, bisa
jadi dikarenakan oleh sarana dan prasarana yang tidak mendukung atau
dikarenakan strategi dan metodelogi yang digunakan pendidik/guru dalam
menyampaikan pelajaran belum memenuhi tuntutan anak didik, sehingga
mereka sulit untuk memahami atau menyerapi bahan pelajaran tersebut
dan menimbulkan malas untuk belajar.
Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Wakil Kepala
Sekolah urusan Kurikulum yaitu Bapak ED yang mengatakan:
“Kesulitan siswa dalam menerima pelajaran di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi ini khususnya pada
bidang studi Pendidikan agama Islam diantaranya adalah kesulitan
mendengar, berpikir, berbicara, menulis dan menghafal, hal ini
dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan anak, seperti anak yang
dari Sekolah Dasar yang tidak pernah diajarkan ilmu pengetahuan
Agama Islam contoh: Mengaji/membaca Al Qur’an dan sebagainya
kemudian dari faktor diri anak itu sendiri
seperti kurang
pendengaran, mata yang rabun dan sebagainya.” (Wawancara, 14
Februari 2020)

Kesulitan belajar siswa di sekolah bisa bermacam-macam, baik
dalam hal menerima pelajaran, menghafal pelajaran dan menyerap
pelajaran. Setiap siswa pada prinsipnya mempunyai hak untuk mencapai
prestasi belajar yang memuaskan, namun pada kenyataannya, jelaslah
bahwa siswa-siswa tersebut memiliki perbedaan, baik dalam kemampuan
intelektual, maupun fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan, maupun
pendekatan belajar yang digunakan, artinya, setiap siswa memang tidak
ada yang sama. Perbedaan individual tersebutlah yang menyebabkan
perbedaan tingkah laku belajar setiap siswa.
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Dengan demikian, kondisi di mana siswa tidak dapat belajar
sebagaimana mestinya, baik dalam menerima maupun menyerap pelajaran,
inilah yang disebut dengan “kesulitan belajar”. Kesulitan belajar ini tidak
selalu disebabkan karena faktor intelegensi yang rendah (kelainan mental),
akan tetapi dapat juga oleh faktor-faktor non intelegensi, seperti latar
belakang keluarga yang kurang memberikan motivasi pada siswa untuk
belajar.
Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kepala Sekolah yaitu
Bapak PN, melalui wawancara dengan penulis bahwa :
“Lambatnya siswa dalam menerima pelajaran disebabkan oleh
beberapa hambatan, diantaranya kesulitan mendengar, berpikir,
berbicara, menulis dan menghafal. Banyak diantara mereka yang
seringkali tidak dapat memahami apa yang telah diajarkan oleh guru
yang kemudian siswa disuruh untuk menerangkan dan membaca atau
menulis yang telah diuraikan guru mata pelajaran Pendidikan Agama
Islam. (Wawancara, 15 Februari 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi diatas,
penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang terjadi pada siswa ini
sangatlah banyak, karena kalau ditinjau dari faktor yang ada, peranan
seorang guru untuk mengatasi masalah kesulitan belajar sangatlah penting,
untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan hasil pembelajaran di sekolah,
terutama pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
Observasi penulis dilapangan menemukan bahwa terdapat sebagian
siswa yang lambat memahami pelajaran ketika pelaksanaan pembelajaran
Pendidikan Agama Islam dilangsungkan. Keluhan tentang kesulitan
lambatnya siswa dalam menerima pelajaran sering terdengar di kalangan
siswa adalah tidak dapat memahami pelajaran, kesulitan menghapal pelajaran,
kekurangan waktu untuk belajar di rumah, tidak mempunyai minat untuk
belajar, serta kekurangan buku-buku pelajaran. (Observasi, 17 Februari 2020)
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Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu BD yaitu Guru
Pendidikan Agama Islam mengatakan bahwa :
“Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal
Jambi terdapat juga siswa yang mengalami kesulitan menerima
pelajaran. Jumlah siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima
pelajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala
Tungkal Jambi khususnya pada Kelas VIII, cukup banyak, hal ini
terlihat dari tugas hapalan dan ulangan yang saya berikan masih
dibawah rata-rata. Saya sudah berusaha dalam menjelaskan dan
mengajar ilmu Pendidikan Agama Islam, tapi sejauh ini hasil yang
didapatkan masih kurang memuaskan”. (Wawancara, 17 Februari
2020)
Pengamatan penulis di lokasi penelitian menemukan beberapa siswa
mengalamai kesulitan belajar di Kelas VIII terhadap bidang studi
Pendidikan Agama Islam. Adapun jenis-jenis kesulitan belajar yang
dialami siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal
Jambi yaitu kesulitan memahami pelajaran dan kesulitan menghafal
pelajaran. (Observasi, 18 Februari 2020)
Adapun kesulitan siswa dalam belajar dapat penulis uraikan sebagai
berikut:

1) Kesulitan memahami pelajaran;
Menerima pelajaran merupakan salah satu aktivitas belajar yang
dilakukan

siswa.

Dalam

pelaksanaan

belajar

di

kelas,

guru

menerangkan pelajaran, sementara itu siswa mendengar penjelasan dari
guru dan berusaha untuk memahaminya. Siswa yang dapat memahami
pelajaran akan dapat menyelesaikan soal-soal pelajaran. Sebaliknya
siswa yang tidak dapat memahami pelajaran tidak akan mampu
menyelesaikan soal-soal pelajaran.
Berdasarkan hasil observasi penulis di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi menemukan bahwa
pada dasarnya pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
2 Kuala Tungkal Jambi, khususnya pada kelas VIII dalam pembelajaran
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Pendidikan Agama Islam ini cukup banyak sekali siswa-siswi yang
mengalami kesulitan belajar, faktor yang mempengaruhi hal tersebut
diantaranya kekurangan yang ada pada diri anak itu diantaranya tidak
memiliki dan kurangnya pengetahuan pada bidang studi Pendidikan
Agama Islam. Sementara guru dalam mengajar Pendidikan Agama
Islam kurang menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi,
sehingga menimbulkan suasana kelas yang terkesan monoton dan
jenuh, hal ini terlihat dari kurangnya minat belajar siswa itu sendiri
seperti terlihat siswa yang melamun, permisi keluar tanpa alasan yang
jelas dan mengobrol bersama teman. (Observasi, 19 Februari 2020)
Sebagaimana yang diungkapkan salah satu siswa kelas VIII.e
yang bernama RZ:
“Saya merasa kesulitan dalam memahami pelajaran Agama Islam,
karena dirumah saya tidak pernah mengaji, sementara guru
Pendidikan Agama Islam hanya bercerita dan didepan kelas dan
memberi latihan. Saya terkadang tidak mengerti dalam belajar,
tapi guru Pendidikan Agama Islam tidak pernah memberikan
kesempatan untuk kami siswa dalam bertanya mengenai pelajaran
yang dijelaskan”. (Wawancara, 20 Februari 2020)

Kemudian penulis mewawancarai salah satu siswa kelas VIII.f
yang bernama RN dan SA yang terlihat mengobrol dalam belajar
mengungkapkan:
“Kami berdua terkadang tidak mengerti dalam belajar Pendidikan
Agama Islam, terlebih jika guru Agama menjelaskan pelajaran
yang berkaitan dengan Tajwid dalam membaca Al Qur’an. Hal ini
yang membuat kami bingung dan bertanya bagaimana cara
membaca tajwid, tapi pada saat guru mengajar kami tidak berani
bertanya, karena guru Pendidikan Agama Islam kami orangnya
sedikit pemarah, dan kami takut untuk bertanya”. (Wawancara, 20
Februari 2020)
Pengamatan penulis di Kelas VIII.e dan VIII.f pada saat
pelaksanaan pembelajaran, guru jarang sekali memberikan kesempatan
bertanya kepada siswa-siswi terhadap materi pelajaran yang sedang
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diajarkan pada saat itu. Sehingga siswa dan siswi banyak yang merasa
kebingungan dalam belajar, disamping itu juga guru hanya menerapkan
metode ceramah dan tugas dalam pembelajaran sehingga suasana kelas
terkesan kaku dan kurang menarik. (Observasi, 20 Februari 2020)
Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dapat diketahui
bahwa salah satu penyebab siswa kesulitan dalam menerima pelajaran
disebabkan oleh strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh
guru masih bersifat monoton atau tradisional, yang hanya menggunakan
metode ceramah dan tugas, sehingga membuat siswa kesulitan dalam
menerima pelajaran. Disamping itu memang ada siswa dan siswi yang
mempunyai kekurangan dalam penglihatan dan pendengaran sehingga
membuat siswa tersebut kurang mengerti terhadap pelaksanaan
pembelajaran.
2) Kesulitan Menghafal Pelajaran
Menghafal merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam
belajar terutama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Banyak
hal yang perlu dikuasai dengan jalan menghafal, seperti hapalan surat
pendek dan hadits. Itulah sebabnya kegiatan mengahafal tetap
dilakukan oleh para siswa. Tetapi dalam melaksanakan kegiatan
tersebut banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan menghafal
pelajaran, sehingga meskipun telah menghafal sekian lama hanya
sedikit surat pendek dan hadits yang dapat mereka hafal.
Berdasarkan hasil obeservasi penulis di lapangan, pada Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi, penulis
menemukan bahwa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2
Kuala Tungkal Jambi khususnya pada kelas VIIIe dan VIIIf masih ada
sebagian siswa yang sulit dalam menghafal pelajaran, hal ini salah
satunya disebabkan dari pelaksanaan pembelajaran yang kurang
menarik, dan juga siswa yang tidak pernah belajar ilmu agama seperti
mengaji dan sebagainya. (Observasi, 22 Februari 2020)
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Siswa-siswi yang mengalami kesulitan menghafal pelajaran
tersebut mengeluh bahwa sedikit sekali bahan pelajaran yang mereka
hafal, meskipun telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk
menghafalnya.
Sebagaimana wawancara penulis dengan salah seorang siswi
kelas VIII.e dan VIII.f yang bernama AB, ND, SN dan AG yang
mengatakan bahwa :
“Kami sulit dalam menghafal surat pendek dan hadits nabi dalam
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dikarenakan kami tidak
mengaji dan kurang tahu dalam membaca Al Qur’an, bagaimana
kami bisa menghafal sementara membaca saja kami masih susah
dan terbata-bata.” (Wawancara, 24 Februarai 2020)
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa siswa
merasa kesulitan dalam mengahfal pelajaran yang berkaitan dengan
hapalan surat dalam Al Qur’an dan Hadits salah satunya dikarenakan
siswa belum bisa membaca tulisan dalam Al Qur’an.
3) Kurangnya motivasi belajar
Faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar siswa atau
semangat dalam belajar salah satunya dikarenakan oleh kurangnya
bimbingan orang tua, guru maupun masyarakat di lingkungan. Pada
umumnya anak didik yang kurang semangat dalam belajar disebabkan
kurangnya bimbingan pendidikan terhadap dirinya, baik itu bimbingan
di rumah maupun di sekolah. Orang tua sebagai guru utama untuk
mendidik anak diharapkan bisa membawa anak menjadi baik.
Sedangkan guru berperan memberikan pengajaran/pendidikan di
sekolah. Namun semua itu tidak terlepas dari semua pihak untuk bisa
mendidik anak-anak menjadi anak yang terpelajar.
Adapun faktor yang mempengaruhi kurang motivasi siswa dalam
belajar. Sebagaimana yang dikemukan oleh Ibu BD selaku guru
Pendidikan Agama Islam bahwa:
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“Di antara sebab-sebab kurangnya motivasi siswa dalam belajar
yaitu, kurang nya perhatian/bimbingan orang tua terhadap
anaknya untuk belajar dirumah. Orang tua sebagai guru utama
untuk mendidik anak diharapkan bisa membawa anak menjadi
baik. Sedangkan guru berperan memberikan pengajaran/
pendidikan di sekolah. Namun semua itu tidak terlepas dari
kerjasama yang baik dari semua pihak untuk bisa mendidik anakanak menjadi anak yang terpelajar.” (Wawancara, 24 Februari
2020)
Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa kurangnya motivasi siswa dalam belajar bukan
saja disebabkan oleh kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua dan
guru, akan tetapi juga disebabkan kurangnya perhatian sekolah dalam
memberikan upaya peningkatan mutu dan pelayanan belajar di sekolah.
Kemudian penulis mewawancarai salah satu siswa kelas VIII.e
yang bernama JH yang mengatakan:
“Kami kurang bisa menerima dan menghafal pelajaran
Pendidikan Agama Islam dikarenakan kami tidak pernah mengaji
dan belajar Agama di rumah, orang tua kami pun belum bisa
mengaji (membaca Al Qur’an) sementara orang tua tidak pernah
menyuruh kami untuk pergi mngaji. Jadi kami merasa kesulitan
dalam belajar Pendidikan Agama Islam di sekolah”. (Wawancara,
25 Februari 2020)
Kemudian lain halnya yang diungkapkan oleh siswa kelas VIII.f
yang bernama JM yang mengatakan bahwa:
“Kami sudah mengaji dirumah, tapi kami tetap kesulitan dalam
menerima pelajaran dari guru, karena guru Pendidikan Agama
Islam terkadang terlalu banyak bercerita didepan kelas sehingga
membuat kami bingung, sementara kami takut untuk bertanya,
jika guru Pendidikan Agama Islam mengajar kami dengan cara
yang menarik tentunya kami lebih bersemangat dalam belajar.”
(Wawancara, 26 Februari 2020)
Pengamatan penulis di lokasi penelitian menemukan bahwa salah
satu penyebab kurangnya minat belajar siswa yang mempengaruhi dari
kesulitan belajar siswa di sekolah di karenakan kurangnya perhatian
orang tua terhadap pendidikan anak mereka terutama dalam Pendidikan
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Agama Islam, setelah itu masih minimnya metode yang digunakan guru
dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya
pada kelas VIII. (Observasi, 26 Februari 2020)
Berdasarkan semua aspek di atas dapat dikatakan bahwa
kurangnya motivasi siswa dalam belajar dikarenakan kurangnya
perhatian dan bimbingan orang tua dan masih kurangnya penerapan
metode pembelajaran yang bervariatif oleh guru Pendidikan Agama
Islam. Orang tua yang semestinya sebagai pendidik anak di rumah tidak
memberikan kasih sayang dan perhatian bagi pendidikan anak mereka,
terutama bagi Pendidikan Agama Islam, karena Pendidikan Agama
Islam merupakan pendidikan yang berguna bagi anak mereka baik itu
untuk dunia maupun untuk akhirat.
Hasil observasi peneliti di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi, menemukan bahwa: Di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi khususnya
pada kelas VIII, sebagian siswa mengalami kesulitan belajar pada
bidang studi Pendidikan Agama Islam, hal ini disebabkan dari
kurangnya minat belajar dari siswa itu sendiri, kurangnya strategi dan
metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru pada saat pembelajaran
Pendidikan Agama Islam kemudian ada juga disebabkan faktor
ekonomi orang tua yang kurang memberikan fasilitas kepada anaknya
seperti melengkapi kebutuhan pendidikan untuk membeli buku
pendukung dan lain- lainnya. (Observasi, 27 Februari 2020)
Sebagaimana wawancara penulis dengan salah seorang siswa
kelas VIII.f yang bernama PA yang mengatakan bahwa :
“Seringkali dalam belajar saya merasa malas, kerena saya kurang
begitu semangat dalam belajar Pendidikan Agama Islam, apalagi
guru yang mengajari kami tidak begitu perhatian terhadap kami,
kadang-kadang saya ingin berhenti sekolah, apa lagi orang tua
tidak begitu perhatian kepada saya, terkadang kebutuhan saya
dalam belajarpun tidak selalu dilengkapi oleh orang tua”.
(Wawancara, 28 Februari 2020)
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dapat
diketahui bahwa kesulitan belajar Pendidikan Agama Islam yang
dialami siswa dipengaruhi dari berbagai faktor, diantaranya: Kurangnya
perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya khususnya Pendidikan
Agama Islam, strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh
guru Pendidikan Agama Islam yang terkesan kurang menarik dalam
pembelajaran.

2. Peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.
Guru merupakan desainer atau perancang pengajaran sekaligus
sebagai pelaksana untuk dapat melakukan tugasnya, baik sebagai desainer
maupun sebagai pelaksana, guru perlu memiliki pengetahuan dan
ketarampilan dalam menyusun desain pengajaran tersebut. Banyak peranan
yang di perlukan dari guru sebagai pendidik dalam mengatasi kesulitan
belajr siswa yang penulis temui di lokasi penelitian antara lain:
a. Sebagai Korektor dan Fasilitator terhadap kesulitan siswa dalam
memahami pelajaran;
Mengatasi kesulitan dalam menerima pelajaran, tidak dapat
dipisahkan dari faktor-faktor kesulitan belajar sebagaimana diuraikan
diatas. Oleh karena itu mencari sumber penyebab utama dan sumbersumber penyebab peserta lainnya, adalah mutlak adanya dalam rangka
mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik.
Berdasarkan informasi yang diterima dari tes formatif, maka akan
diketahui kesulitan khusus yang dialami siswa. Mengatasi kesulitan
menerima pelajaran yang dialami siswa, tidak dapat dibahas secara
terpisah dengan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar tersebut. Dengan
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demikian, mencari sumber penyebab utama dan lainnya adalah mutlak
bagi seorang guru dalam upaya mengatasi kesulitan belajar mengatasi
dialami oleh siswa.
Peran guru dari perbaikan kesulitan belajar siswa di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi ini dapat
dilakukan dengan memperhatikan apabila ada lebih dari satu siswa yang
mengalami kesulitan yang sama, maka upaya perbaikan ini hendaknya
diberikan terhadap kelompok siswa itu secara bersama-sama. Akan tetapi,
apabila ada siswa yang memiliki kesulitan khusus yang bersifat unik, maka
upaya perbaikan hendaknya diberikan secara individual. (Observasi, 29
Februari 2020)
Menurut pendapat Bapak PN selaku Kepala Sekolah dalam
wawancaranya mengatakan :
“Secara umum, ada empat langkah yang utama dalam mendiagnosa
dan memperbaiki kesulitan siswa dalam menerima pelajaran yang
dialami siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala
Tungkal Jambi ini, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan
Agama Islam pada kelas VIII, yaitu, pertama: menentukan siswa
mana yang mempunyai kesulitan belajar; tehniknya dapat dilakukan
dengan cara mengobservasi proses belajar siswa, meneliti nilai
ulangan siswa, dan kemudian membandingkannya dengan nilai ratarata kelasnya, juga memeriksa buku catatan pribadi siswa yang ada
pada petugas bimbingan dan konseling, kedua: menentukan bentuk
khusus dari kesulitan siswa dalam menerima pelajaran itu, ketiga:
menentukan faktor yang menyebabkan kesulitan belajar itu,
misalnya karena metode mengajar yang tidak sesuai atati materi
pelajaran yang bersifat kompleks, keempat: menetapkan prosedur
remedial yang sesuai”. (Wawancara, 02 Maret 2020)
Berdasarkan wawancara di atas, seorang guru haruslah mampu
menerapkan upaya/usaha sebagai solusi dalam mengatasi kesulitankesulitan yang dialami oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi. Upaya/usaha tersebut hendaknya juga
akan dilakukan semua unsur-unsur yang adalah di Sekolah, terutama
Kepala Sekolah dan orang tua siswa sendiri.
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Selanjutnya Bapak PN selaku Kepala Sekolah dalam wawancaranya
menambahkan :
“Banyak alternatif yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengatasi
kesulitan siswa dalam menerima pelajaran yang dialami siswa. Akan
tetapi, sebelum guru menentukan pilihan program remedial yang
akan dilakukan, ia terlebih dahulu harus mengetahui faktor penyebab
kesulitan belajar yang dialami siswa melalui pelaksanaan tes
diagnostik belajar, dan guru harus mampu menganalisis hasil tes
diagnostik belajar ini, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan
perbaikan, dan menyusun program remedial (remedial teaching),
baru kemudian melaksanakan program perbaikan”. (Wawancara, 02
Maret 2020)
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Guru Pendidikan Agama
Islam, Ibu BD mengatakan :
“Untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menerima pelajaran, maka
saya Guru Pendidikan Agama Islam telah bekerjasama dengan baik
dengan seluruh personil sekolah, seperti Kepala Skeolah, guru
Bimbingan Konseling, wali kelas dan orang tua, pertama saya
melakukan observasi terhadap minat belajar siswa pada
pembelajaran Pendidikan Agama Islam, kemudian saya berusaha
untuk berdialog dengan siswa mengenai kesulitan belajar yang
dihadapi melalui peran guru Bimbingan Konseling kemudian jika
permasalahan menyangkut dengan strategi dan metode yang saya
terapkan, maka saya akan memperbaiki, tapi jika dari siswa itu
sendiri maka kami selaku pihak sekolah akan memberikan
bimbingan dan selalu menjaga komunikasi dengan pihak orang tua
melalui pemanggilan orang tua bahkan pada kunjungan rumah yang
dilakukan oleh salah satu pihak sekolah”. (Wawancara, 04 Maret
2020)
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam
dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam telah berusaha
melakukan upaya dalam mencari solusi terhadap masalah kesulitan belajar
yang dihadapi oleh para siswa melalui kerjasama dengan pihak sekolah,
melakukan bimbingan pada siswa yang lemah atau kesulitan dalam belajar
dan berkomunikasi secara baik dengan pihak orang tua siswa dalam
mencari solusi dari permasalahn kesulitan belajar siswa.
Kemudian

dalam

mengatasi

kesulitan

belajar

siswa

pada

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas VIII maka guru harus
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melaksanakan program perbaikan (remedial) untuk mengatasi kesulitan
siswa dalam menerima pelajaran, sebagaimana wawancara penulis dengan
Bapak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi
yaitu Bapak PN yang mengatakan bahwa :
“Kesulitan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor
diantaranya lemahnya kesadaran siswa itu sendiri dalam mencari
ilmu pengetahuan, kemudian metode belajar guru yang kurang
menarik, setelah itu kurangnya bimbingan dan motivasi belajar siswa
dari orang tua. Kami selaku Kepala Sekolah telah berupaya mencari
solusi khususnya bagi siswa yang lemah dalam menerima pelajaran,
diantaranya kerjasama yang baik antar komponen sekolah dan orang
tua, kemudian bagi guru Pendidikan Agama Islam untuk lebih
meningkatkan kualitas pembelajaran seperti menerapkan metode
pembelajaran yang lebih meningkatkan minat belajar siswa,
memberi bimbingan belajar tambahan seperti les atau privat agama,
dan kami akan mengusahakan memberikan insentif/honor tambahan
bagi guru yang melaksanakan bimbingan belajar”. (Wawancara, 04
Maret 2020)
Observasi penulis di Kelas VIII pada Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi menemukan salah satu peran guru
dalam mengatasi kesulitan belajar siswa yaitu dengan memberikan
perhatian khusus pada siswa yang masih terlihat kesulitan dalam menerima
dan

memahami

pelajaran,

kemudian

guru

menerapkan

metode

pembelajaran yang lebih dapa meningkatkan minat belajar siswa pada
bidang studi Pendidikan Agama Islam, kemudian diadakan privat atau
belajar tambahan bagi siswa yang masih lemah dalam pembelajaran
Pendidikan Agama Islam. (Observasi, 06 Maret 2020)
Banyak alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah
khususnya seorang guru Pendidikan Agama Islam dalam mencari solusi
terhadap siswa kesulitan dalam menerima pelajaran, namun sebelum
alternatif tertentu diambil guru harus terlebih dahulu melakukan langkahlangkah sebagai berikut, pertama menganalisis hasil diagnostik, kedua
mengidentifikasi dan menentukan kecakapan tertentu yang bermasalah dan
memerlukan perbaikan, ketiga menyusun program perbaikan, khususnya
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pengajaran remedial (remedial teaching), keempat melaksanakan program
perbaikan.

b. Sebagai Motivasi dan Demonstator siswa dalam belajar;
Kurangnya motivasi dalam belajar merupakan salah satu dari sekian
banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran, karena
tanpa adanya motivasi belajar yang tinggi, pelaksanaan pembelajaran tidak
akan berjalan dengan kondusif, dan tentu saja hasil yang dicapai tidak
optimal. Mengatasi kurangnya motivasi siswa dalam belajar tidaklah
mudah dan sekaligus, akan tetapi untuk mengatasi hal yang seperti ini
perlu adanya tahapan-tahapan yang memerlukan waktu yang tepat, agar
siswa-siswi yang mempunyai sifat yang kurang mendapat perhatian dan
bimbingan, baik daripada orang tua maupun guru menjadi ikut seperti
siswa yang lain.
Adapun peran guru dalam mengatasi kurangnya motivasi siswa
dalam belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala
Tungkal Jambi sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu BD guru
Pendidikan Agama Islam mengatakan :
“Kami sebagai guru selalu berusaha dalam memberikan perhatian
dan bimbingan kepada siswa/siswi yang kurang bersungguh-sungguh
dalam belajar, dengan memberikan perhatian khusus atau
memberikan pelajaran tambahan bagi siswa yang masih lambat
dalam menerima pelajaran, seperti arahan Kepala Sekolah pada saya
untuk memberikan bimbingan belajar dan belajar tambahan seperti
les, kemudian saya telah menerapkan metode yang lebih bervariasi
dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, seperti diskusi,
demonstrasi, drill/latihan dan sebagainya, hal ini saya lakukan untuk
lebih meningkatkan minat belajar siswa”. (Wawancara, 09 Maret
2020)
Pengamatan penulis di lokasi penelitian menemukan bahwa guru
Pendidikan Agama Islam telah berupaya dalam mengatasi kesulitan belajar
siswa melalui metode pembelajaran yang bervariatif dan memberikan
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bimbingan pelajaran tambahan bagi siswa yang dianggap masih lemah
dalam pembelajarn Pendidikan Agama Islam. (Observasi, 09 Maret 2020)
Dengan memberikan bimbingan dan perhatian khusus bagi siswa
yang kurang semangat dalam belajar, bertujuan agar mereka dapat belajar
dengan hasil nilai yang memuaskan. Dalam hal seperti ini seorang guru
harus bijaksana dalam mengatasi dan memecahkan permasalahannya, agar
siswa tersebut menjadi siswa yang terpelajar.
Menurut Bapak PN Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi mengatakan :
“Kami selaku Kepala Sekolah akan berupaya mencari solusi dalam
meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya pada bidang studi
Pendidikan Agama Islam salah satunya dengan memberikan
bimbingan kepada anak didik kami. Langkah yang kami ambil dalam
mengatasi kurangnya motivasi siswa dalam belajar di antaranya
memberikan bimbingan dan perhatian khusus kepada siswa tersebut,
memanggil orang tua/wali siswa yang bersangkutan agar mereka ikut
serta dalam membimbing pendidikan di rumah dan bekerjasama
dengan pihak sekolah, dan memberikan tugas latiahan untuk
dikerjakan di rumah”. (Wawancara, 09 Maret 2020)
Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dapat diketahui
bahwa solusi yang diajalankan pihak sekolah, khsusunya terahadap peran
guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa
dengan penerapan metode pembelajaran yang lebih bervariatif yang dapat
meningkatkan minat belajar siswa, kemudian pihak sekolah bekerjasama
dengan pihak orang tua siswa dalam memberikan bimbingan dan perhatian
pada pendidikan anak, khususnya pada Pendidikan Agama Islam.
Pemberian motivasi yang dilakukan oleh pihak sekolah pada siswa
dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan kerjasama
yang baik dengan seluruh komponen sekolah, kemudian memberikan
perhatian khusus pada siswa yang lemah dalam menerima pelajaran dan
mempunyai motivasi belajar yang rendah, serta kerjasama yang baik
dengan pihak orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa.
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3. Hasil yang dicapai oleh guru setelah mengatasi kesulitan belajar siswa
di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi.
Masalah kesulitan belajar dan kurangnya motivasi siswa dalam
belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari Kesulitan belajar yang ada
di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi,
sebagian siswa mengalami kesulitan belajar, dan kurangnya motivasi
dalam belajar, maka hal ini bukanlah merupakan persoalan yang ringan,
karena dapat mempengaruhi dari hasil belajar siswa itu sendiri. Oleh
karena itu problematika yang tersebut perlu diatasi. Untuk mengatasi
diperlukan usaha yang matang. Jika tidak ada upaya untuk mengatasinya,
semua problematika tersebut tidak akan teratasi.
Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal
Jambi, upaya untuk mengatasi problematika siswa telah dilakukan dari
berbagai pihak sebagai solusi dari kesulitan belajar Pendidikan Agama
Islam yang dialami oleh para siswa, baik dari sekolah sendiri maupun di
luar sekolah.
Menurut keterangan para guru peranan yang telah mereka lakukan
dalam mengatasi semua problematika yang ada adalah sebagai berikut :
a. Hasil usaha guru dalam mengatasi siswa yang sulit memahami dan
menghafal pelajaran.
1) Pendekatan terhadap siswa yang sulit memahami pelajaran;
Dalam pendidikan, guru bertanggung jawab dalam memberikan
ilmu pengetahuan kepada siswa melalui berbagai pendekatan, berbagai
strategi dan metode pembelajaran yang dianggap dapat menimbulkan
motivasi dan minat belajar bagi siswa. Seperti halnya Pendidikan
Agama Islam, merupakan pendidikan yang sangat penting diajarkan
pada tiap jenjang pendidikan, dimulai dari tingkat dasar sampai tingkat
perguruan tinggi, tetapi pelajaran Agama Islam bukanlah merupakan
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pelajaran yang dengan mudah diajarkan tanpa adanya keahlian dari
seorang guru, karena Pendidikan Agama Islam bersumber dari Al
Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dalam hal ini
guru berupaya untuk mengatasi siswa yang lamban dalam memahami
pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui berbagai cara. Untuk
mengatasi kesulitan memahami pelajaran bagi siswa, guru dituntut
untuk mengulangi pemahaman berulang kali terhadap siswanya,
sehingga siswanya bisa memahami pelajaran tersebut.
Pengamatan penulis di lokasi penelitian khususnya pada kelas
VIII e dan f pada saat pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru
telah berusaha mengatasi siswa yang lambat dalam memahami
pelajaran,

terutama

pelajaran

Pendidikan

Agama

Islam,

guru

membiasakan untuk selalu bertanya kepada siswanya yang belum
memahami pelajaran atau siswa yang masih ragu-ragu dalam
pemahamannya. Salah satu contoh yang diberikan guru kepada
siswanya tentang materi pelajaran Pendidikan Agama Islam agar siswa
mudah memahami, guru memberikan praktek bacaan satu persatu yang
kemudian dilampirkan dengan media berbentuk gambar atau video,
dengan gambar yang ada. Misalnya gambar atau video orang sholat,
guru mempergunakan media tersebut lalu dibawahnya terdapat bacaan
orang sholat dan langsung mempraktekkannya. Dengan demikian siswa
akan lebih cepat dan mudah memahami pelajaran agama. (Observasi 12
Maret 2020)
Hal ini juga dikemukan oleh Pendidikan Agama Islam yang
bernama Ibu BD sebagai berikut :
“Pada awalnya siswa sulit dalam menerima pelajaran Pendidikan
Agama Islam, mungkin dikarenakan dari metode dan strategi
pembelajaran dari saya yang kurang menarik. Maka dari itu dalam
mengatasi siswa yang lamban dalam memahami pelajaran Agama
Islam, salah satunya saya selalu mencoba menggunakan media.
Misalnya saya mengajarkan praktek sholat, di sini saya
menggunakan gambar dan video yang ada, contoh gambar dan
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video orang sembahyang, di sini saya berikan gambar yang lebih
cepat bisa mereka pahami seperti gambar orang takbir, ruku'
I'tidal dan sujud dan saya langsung mempraktekkannya. Demikian
itu siswa akan lebih mudah dan cepat bagi siswa untuk
memahaminya, dan saya lihat memang para siswa mengalamai
progres ketertarikan dalam pelaksanaan pembelajarn, terlebih jika
saya persilahkan para siswa secara bergiliran secara acak
mempraktekkan ke depan”. (Wawancara, 14 Maret 2020)
Pengamatan penulis di lokasi penelitian khususnya pada kelas
VIII e dan f menemukan: Dari hasil usaha guru dalam mengatasi
kesulitan belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2
Kuala

Tungkal

Jambi

terlihat

dari

keberhasilan

guru

dalam

mengajarkan materi pelaksanaan shalat pada kelas tersebut, siswa
terlihat hampir keseluruhan mampu dalam mempraktekkan dan
membaca gerakan shalat, ditambah lagi dengan nilai ulangan
Pendidikan Agama Islam sebagian besar siswa kelas VIII mendapat
nilai yang bagus secara signifikan. (Observasi, 21 Maret 2020)
Sebagaimana wawancara penulis dengan siswa kelas VIII yang
diambil secara acak, HB, SK, RZ, AB dan AG yang mengatakan:
“Sekarang kami lebih senang belajar Pendidikan Agama Islam,
karena guru selalu mengajak kami untuk berdiskusi mengenai
materi pelajaran, bahkan tidak jarang guru menyuruh kami
mempraktekkan gerakan shalat, jika itu pelajaran shalat, bagi
yang tidak bisa harus belajar agar bisa, dan guru melibatkan kami
dengan belajar bersama, artinya yang tahu mengajarkan pada
siswa yang belum tahu secara berpasang-pasangan. Pasangan
yang paling rendah nilainya akan mendapat hukuman, tentu saja
kami tidak berani menerima hukuman dari Ibu Guru PAI kami,
maka kami lebih berusaha untuk belajar dengan baik”.
(Wawancara, 23 Maret 2020)
Lain halnya yang diungkapkan oleh RN, SN dan JM siswa kelas
VIII yang lain:
“Kami semakin semangat belajar Pendidikan Agama Islam,
karena guru selalu mengajarkan pelajaran dengan cara yang
menarik, dan selalu bisa membuat kami tertawa, karena dalam
pembelajaran guru selalu menyelingi dengan gurauan tapi tetap
konsentrasi dalam pembelajaran, kami yang pada awalnya kurang
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mampu dalam menerima pelajaran semakin tertarik dalam belajar,
melalu gaya mengajar guru yang menarik, sekarang di tengah
wabah COVID 19 kami lebih banyak mengerjakan tugas mandiri
di rumah dengan selalu di monitor oleh guru PAI kami,
walaupaun terkadang jarak jauh tapi kami tetap senang dan
bersemangat”. (Wawancara, 26 Maret 2020)
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat
diketahui, melalui peran dan upaya guru dan pihak sekolah dalam
mencari solusi kesulitan belajar siswa terhadap Pendidikan Agama
Islam telah membuahkan hasil yang baik, melalui strategi dan metode
pembelajaran yang baik serta pendekatan yang digunakan oleh guru
Pendidikan Agama Islam, terlihat motivasi dan minat belajar siswa dan
antusias siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran semakin hidup.
2) Pendekatan terhadap siswa yang sulit menghafal pelajaran
Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, siswa terkadang
dituntut untuk menghafal surat atau bacaan, seperti bacaan shalat, surat
pendek dan sebagainya. Adapun siswa yang mengalami kesulitan
menghafal pelajaran, cara menarik yang dilakukan oleh seorang guru
agar siswa bisa menerima pelajaran tersebut ialah dengan memberikan
bimbingan belajar atau pelajaran tambahan.
Hal ini sebagaimana yang dikemukan Ibu BD, guru Pendidikan
Agama Islam sebagai berikut :
“Dalam mengatasi kesulitan menghafal pelajaran saya
menggunakan cara-cara menarik untuk siswa dalam menghafal
pelajaran, yaitu terkadang dengan menulis tulisan arab kedalam
Bahasa Indonesia, kemudian, hapalan tersebut saya buat
berjenjang, seperti hapalan surah pendek Al qur’an, do’a Qunut
dalam shalat, yang pertama saya lakukan Do’a Qunut saya tulis
kedalam tulisan Bahasa Indonesia, setelah itu saya berikan pada
para siswa, minggu depan saya tagih hapalan tersebut. Bagi yang
sudah hapal, saya jadikan sebagai pimpinan dalam kelompok dan
memimpin masing-masing anak buahnya dalam menghapal, dan
apabila minggu selanjutnya masih tidak bisa membaca kedepan,
maka kelompok itu akan saya berikan hukuman seperti membuat
tulisan kaligrafi perorang dan lain sebagainya, jika minggu
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berikutnya masih tidak hapal, maka akan saya berikan hukuman
yang lain sampai siswa bisa hapal”. (Wawancara, 28 Maret 2020)
Observasi penulis dilokasi penelitian, khususnya pada kelas VIII
dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, melihat bahwa: dalam
pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, guru lebih banyak
menerapkan metode pembelajaran, kemudian juga guru menggunakan
strategi dalam memberikan hapalan pada siswa, salah satunya dengan
memberikan kelompok pada siswa, dimana masinh-masing kelompok
dikepalai oleh yang telah bisa dan lancar dalam hapalan, bagi kelompok
yang paling rendah nilainya maka akan diberikan sanksi yang
bervariasi. Dengan strategi guru tersebut, siswa terlihat tertantang dan
berusaha dalam menghapal, terlebih sekarang di tengah adanya
Pandemi Wabah COVID 19 ini para guru lebih dituntut kreatif dalam
kegiatan

pembelajaran,

bisa

melalui

grup

media

sosial

dan

menggunakan aplikasi pembelajaran lainnya. (Observasi, 30 Maret
2020)
Sebagaimana yang diungkapkan salah satu siwa kelas VIII yang
bernama JH dan HB yang mengatakan:
“Kami sebagai ketua kelompok dalam tugas hapalan surah pendek
dan do’a qunut berusaha dalam memberikan bimbingan pada
teman-teman yang belum bisa menghapal do’a qunut. Kami
berusaha agar kelompok kami tidak mendapatkan nilai yang
rendah pada saat tagihan hapalan.” (Wawancara, 31 Maret 2020)
Lain halnya yang diungkapkan PA dan RZ siswa kelas VIII yang
menjadi anggota kelompok, mengatakan bahwa:
“Kami akui memang sangat lemah dalam belajar dan menghapal,
tapi kami akan berusaha dalam menghapal tugas yang telah
diberikan seperti hafalan surah pendek dan do’a Qunut. Kami
tidak mau nantinya kelompok kami mendapat nilai yang rendah,
kami takut dan merasa malu jika mendapat hukuman dari guru
Pendidikan Agama Islam yang tentunya dapat membuat kami
malu”. (Wawancara, 04 April 2020)

58

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas jelaslah
bahwa cara yang digunakan para guru seperti yang dikemukakan di atas
membuat para siswa yang pada awalnya kesulitan dalam menerima dan
menghapal pelajaran terlihat lebih mudah dan tertantang untuk
menghafal pelajaran, sebagian mereka saling menguatkan dan
termotivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar.
b. Hasil peran guru dalam memberikan motivasi kepada siswa
Dalam mengatasi kurangnya motivasi siswa di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi ini, guru Pendidikan
Agama Islam selalu berupaya memberikan bimbingan dan perhatian
khusus kepada siswa yang bermasalah. Dengan memberikan perhatian dan
bimbingan khusus ini akan berdampak kepada siswa yang mengalami
kurang bersemangat dalam belajar. Dari hasil usaha yang telah dilakukan
kepada sekolah, guru maupun orang tua/wali siswa di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi, sedikit demi sedikit siswa
yang kurang bermotivasi dalam belajar akan menjadi siswa yang aktif
dalam belajar. Dengan diberikannya bimbingan dan perhatian yang khusus
kepada siswa yang bersalah akan membuat siswa menjadi terampil dan
aktif dalam belajar.
Hasil wawancara dengan salah seorang siswa kelas VIII yang
bernama SN mengatakan :
“Dengan adanya bimbingan dan perhatian khusus dari guru dalam
mengajari kami, kami sangat senang dan merasa bahwa kami bisa
belajar lebih baik. Dengan demikian kami bersemangat dalam
belajar, apalagi guru yang mengajari kami selalu memberi
kesempatan kepada untuk bertanya apa-apa yang kami belum tahu,
kemudian dalam hapalan kami diberikan kelompok, dan saya
berusaha agar kelompok kami tidak mendapat hukuman dan
memperoleh nilai yang tinggi”. (Wawancara, 13 April 2020)
Hal ini juga diungkapkan oleh siswi kelas VIII yang bernama AB
mengatakan bahwa:
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“Bimbingan dan perhatian khusus yang diberikan oleh guru
Pendidikan Agama Islam dalam mengajari kami, kami sangat senang
dan merasa bahwa kami bisa belajar lebih baik. Dengan demikian
kami bersamangat dalam belajar, apalagi guru yang mengajari kami
selalu memberi kesempatan kepada untuk bertanya apa-apa yang
kami belum tahu, dan kami selalu berusaha dalam belajar dan
mengenal dan menghafal surah-surah pendek pilihan yang terdapat
dalam Al Qur’an”. (Wawancara, 18 April 2020)
Berdasarkan hasil upaya yang telah dilakukan guru di atas untuk
mengatasi siswa yang kurang motivasi dalam belajar cukup memberikan
hasil yang memuaskan. Hal ini terlihat daripada hasil ulangan harian
kedua yang rata-rata mereka memperoleh nilai diatas KKM. Dengan
demikian sedikit demi sedikit siswa akan terbiasa dengan menumbuh
semangat dalam belajar dengan didorongi bimbingan dan perhatian berupa
motivasi, baik dari kepala sekolah, guru maupun orang tua mereka.
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi yaitu Bapak PN
mengatakan bahwa :
“Kami dari pihak Sekolah, baik wali kelas kelas maupun guru mata
pelajaran berupaya semaksimal mungkin mewujudkan siswa lebih
giat dalam belajar. Kami akan memberikan bimbingan dan perhatian
khusus bagi mereka yang kurang bersemangat dalam belajar. Dengan
cara memberikan kelas khusus dan pelajaran tambahan agar mereka
bisa menerima nilai ujian akhir nanti dengan nilai yang memuaskan,
dan tentunya dari nilai yang memuaskan yang didapat oleh peserta
didik, mempengaruhi terhadap mutu pendidikan yang ada di sekolah
ini”. (Wawancara, 20 April 2020)
Kemudian Ibu BD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
mengemukakan dalam wawancara penulis di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi bahwa :
“Saya selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam selalu
berupaya mengatasi siswa yang kurang semangat dalam belajar,
apalagi siswa beranggapan bahwa mata pelajaran pendidikan Agama
Islam sulit dipahami. Dengan memberikan bimbingan dan perhatian
khusus bagi mereka, dan membuat kelompok kecil dalam belajar
dimaksud agar mereka bisa belajar agar giat dan bersamangat”.
(Wawancara, 22 April 2020)
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Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi, penulis
mendapatkan setelah diadakan bimbingan dan perhatian baik dari kepala
sekolah, guru maupun orang tua, dan dengan segala upaya yang telah
dilakukan dari sekolah, sedikit demi sedikit mereka telah berhasil dalam
belajar. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai ulangan harian yang telah diatas
KKM yang telah ditetapkan oleh pihal sekolah dan pada saat pelaksanaan
pembelajaran, suasana kelas sudah terlihat kondusif dan menyenangkan,
terlihat dari keaktifan siswa kelas VIII dalam berdiskusi dan menerima
pelajaran dari guru Pendidikan Agama Islam tentunya. (Observasi, 23
April 2020)
Dengan demikian upaya guru dalam mengatasi problematika siswa
di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi,
terkait permasalahan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa melalui
menerapkan metode pembelajaran yang baik efektif dan efesien serta
kerjasama yang baik dengan seluruh komponen sekolah dan orang tua,
terlebih sekarang di tengah wabah Pandemi COVID 19 ini dengan anjuran
bekerja, ibadah dan belajar dari rumah,

guru dan pihak sekolah

memberikan bimbingan khusus pada siswa yang dianggap lemah dan
siswa lain secara umum dalam menerima pelajaran Pendidikan Agama
Islam.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi yang secara umum dapat penulis
simpulkan sebagai berikut:
1. Kesulitan belajar yang dihadapi siswa di Sekolah Menengah Pertama

(SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi antara lain: Siswa lambat menerima
pelajaran, Memahami dan Menghafal pelajaran dan Kurangnya Motivasi
siswa dalam belajar.
2. Peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada pembelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi antara lain: Memberikan perhatian khusus
kepada siswa yang bersangkutan, Memberikan motivasi belajar kepada
siswa dan Bekerjasama dengan seluruh komponen sekolah dan Orangtua.
3. Hasil yang dicapai oleh guru setelah mengatasi kesulitan belajar siswa di

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi antara
lain: Pendekatan terhadap siswa yang sulit memahami pelajaran,
Pendekatan terhadap siswa yang sulit menghafal pelajaran, Siswa sudah
mulai bersemangat dalam belajar Pendidikan Agama Islam dan mulai
berusaha dalam menerima pelajaran, sehingga pada saat ulangan
didapatklan nilai siswa telah cukup baik dan tuntas.
B. Saran-saran
Permasalahan kesulitan belajar yang terjadi di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi, khususnya pada kelas VIII
lebih banyak di sebabkan faktor kurangnya bimbingan dan perhatian orang
tua/wali siswa dan guru kepada siswa. Hal ini perlu mendapat perhatian dari
semua pihak, baik orang tua selaku pendidik anak dirumah, maupun guru
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yang mendidik di sekolah. Orang tua dan guru hendaknya selalu memberikan
bimbingan dan perhatian yang lebih kepada mereka tersebut, agar siswa
tersebut tidak mengalami kesulitan belajar, maupun berbuat kesalahan di
sekolah.
Saran-saran yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Kepada guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala

Tungkal Jambi agar dapat memberikan bimbingan dan perhatian khusus
dan serius kepada peserta didik, demi kemajuan pendidikan bagi mereka.
2. Kepada pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala Tungkal

Jambi dan pihak orang tua agar dapat saling memberikan bimbingan
kepada anak didik dalam peningkatan perhatian dan bimbingan kepada
anaknya, sehingga menambah semangat anaknya dalam mempelajari ilmu
agama.
3. Kepada peserta didik yang berada di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 2 Kuala Tungkal Jambi, agar belajar dengan penuh motivasi dan
minat yang tinggi. Karena dengan Pendidikan Agama Islam dapat menjaga
manusia baik didunia maupun di akhirat.
C. Kata Penutup
Alhamdulillah penulis haturkan rasa syukur yang mendalam kehadiran
Allah SWT, karena berkat taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun kritik dan saran yang sifatnya
membangun sangatlah penulis harapkan demi perbaikan penulisan skripsi ini.
Mudah-mudahan kehadiran skripsi ini dapat berguna dan dapat dijadikan
sebagai sumber kajian ilmiah dalam dunia pendidikan.
Selanjutnya, selaku manusia biasa yang banyak memiliki kelemahan,
kekurangan dan keterbatasan penulis, penulis menyadari bahwa dalam
penulisan skripsi yang telah penulis susun ini banyak dijumpai kekurangan
dan kelemahan, baik dilihat dari segi tata tulisnya maupun metodologinya.
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Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf dan
mengharapkan kritikan yang konstruktif dari pembaca, sehingga kehadiran
tulisan ini bermanfaat bagi segenap insan yang berkonsentrasi dengan dunia
pendidikan.
Akhirnya penulis memohon kehadirat Allah SWT. Semoga penulisan
skripsi ini dapat bermanfat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Bila
ada kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu
penulis mohon ma’af yang sebesar-besarnya.
Amin ya robbal alamin....
Wassalamualalikum Wr.Wb....

Wassalam,
Penulis

RIZKA NUR FAUZIAH
TP.161578
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

Judul skripsi :

Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa
pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kuala
Tungkal Jambi.

A. Pedoman Observasi
1. Pengalaman guru
2. Mengamati proses pembelajaran
3. Mengamati proses mengatasi kesulitan belajar
4. Mengamati pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
5. Kerjasama antara sekolah dan orang tua
6. Mengamati tingkah laku siswa
7. Mengamati bentuk-bentuk peran guru
8. Mengamati kondisi sarana dan prasarana fisik
B. Pedoman Dokumentasi
1. Sejarah/Historis berdirinya sekolah
2. Keadaan geografis sekolah
3. Struktur Organisasi sekolah
4. Keadaan siswa dan guru
5. Keadaan guru
6. Keadaan sarana dan prasarana
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C. Pedoman Wawancara
1. Kepala Sekolah
a. Bagaimana kegiatan pembelajaran di sekolah?
b. Bagaimana kualifikasi akademik guru di sekolah?
c. Apa saja kegiatan yang diberikan dalam mengatasi kesulitan belajar
siswa di sekolah?
d. Apa saja instrumen yang digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar
siswa di sekolah?
e. Bagaimana kerjasama guru di sekolah dan orang tua?
f. Apa kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran di
sekolah?
g. Bagaimana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan mengatasi kesulitan
belajar siswa di sekolah?

2. Guru
a. Apa saja kesulitan belajar yang dihadapi siswa di Sekolah ?
b. Bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah?
c. Apa saja hasil yang dicapai oleh guru setelah mengatasi kesulitan
belajar siswa di Sekolah?
d. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah?
e. Bagaimana kegiatan yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan belajar
siswa di sekolah?
f. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan belajar
siswa di sekolah?
g. Bagaimana pengalaman guru dalam mengajar siswa?
h. Apa saja upaya guru dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam
menangani siswa yang bermasalah dalam pembelajaran?
i. Bagaiamana perhatian orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan
di sekolah?
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j. Bagaimana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan mengatasi kesulitan
belajar siswa di sekolah?
k. Apa saja instrumen yang digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar
siswa di sekolah?
l. Pernahkah guru menegur siswa yang mengalami kesulitan belajar?
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