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ABSTRAK
Nama

: M. Ilham Nasution

Jurusan

: Pendidikan Agama Islam

Judul

: Upaya Guru Fiqih Mengatasi Kesulitan Belajar Mata
Pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi

Skripsi ini membahas tentang Upaya Guru Fiqih Mengatasi Kesulitan Belajar
Mata Pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi. Penelitian
ini berbentuk deskriptif kualitatif, peneliti berperan langsung sebagai perencana,
pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan sekaligus pelapor data.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan teknik
wawancara. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah pelaksanaan pembelajaran
mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi berjalan
dengan baik dan lancar karena sebelum mengajar guru terlebih dahulu
menyiapkan silabus, RPP, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kesulitan belajar pada
mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi adalah
lemahnya daya serap siswa terhadap materi pelajaran, keadaan ekonomi keluarga,
kelemahan fisik dan kurangnya perhatian siswa dalam belajar. Upaya guru dalam
mengatasi kesulitan belajar pada mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi adalah menciptakan pembelajaran lebih menarik,
menggunakan metode mengajar yang bervariasi, menyelesaikan masalah belajar
siswa, dan penataan posisi tempat duduk para siswa.
Kata Kunci : Upaya, Guru, Kesulitan Belajar, Siswa
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ABSTRACT
Name

: M. Ilham Nasution

Faculty

: Education of Islamic Study

Title

: The Efforts of Teacher to Solves Difficulties of Students in
Teaching at Lesson of Fiqih in Islamic Junior High School
Al-Hidayah Talang Bakung Jambi City

This thesis discusses about The Efforts of Teacher to Solves Difficulties of
Students in Teaching at Lesson Fiqih in Islamic Junior High School Al-Hidayah
Talang Bakung Jambi City. This research is a descriptive qualitative, the
researcher plays a direct role as planner, implementer, data collector, data analysts
and also the reporting of data. The data collected by using observation, interview
and documentation techniques. Results of research on this thesis is
implementation of learning Fiqih in Islamic Junior High School Al-Hidayah
Talang Bakung Jambi City which is going well and smoothly because before the
teacher start to learning, he prepare the syllabus, lesson plans, and other things.
Forms of learning disabilities in lesson of Fiqih in Islamic Junior High School AlHidayah Talang Bakung Jambi City are the weak absorptive capacity of students
to the subject matter, economy of student’s family, the weak of student’s physic,
and lack of attention of students in learning. The effort of teacher to solve
difficulties of students in learning at lesson of Fiqih in Islamic Junior High School
Al-Hidayah Talang Bakung Jambi City is creating more attractive learning, using
various teaching methods, solve the problem of student learning, and arrange the
seating position of students.
Keywords : Effort, Teacher, Learning Difficulties, Students.
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MOTTO

Artinya:
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. (Q.S. Al-Insyirah : 5-6).
(Anonim, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2012: 478)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan
manusia. Belajar tidak hanya melibatkan penguasaan suatu kemampuan atau
masalah akademik baru, tetapi juga perkembangan emosi, interaksi sosial, dan
perkembangan kepribadian. Belajar ialah perubahan perilaku yang relatif
permanen yang merupakan hasil dari pengalaman. (Kimble, 1961).
Kata belajar dalam pengertian kata sifat “mempelajari” berarti
memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan mempersepsikan secara
langsung dengan indera. Adapun kata sifat pengetahuan yaitu “mengetahui”
adalah untuk memiliki pemahaman praktis melalui pengalaman dengan
sesuatu hal. (Netty Hartati, dkk, 2004: 53).
Dalam lingkup pendidikan, belajar diidentikkan dengan proses
kegiatan sehari-hari siswa di sekolah/madrasah. Belajar merupakan hal yang
kompleks. Kompleksitas belajar dapat dipandang dari dua subjek, yaitu siswa
dan guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu proses. Siswa
mengalami proses mental dalam menghadapi bahan belajar.
Bahan belajar itu sangat beragam, baik bahan-bahan yang dirancang
dan disiapkan secara khusus oleh guru, ataupun bahan belajar yang ada di
alam sekitar yang tidak dirancang secara khusus tapi bisa dimanfaatkan siswa.
Sedangkan dari sisi guru belajar itu dapat diamati secara tidak langsung.
Artinya, proses belajar yang merupakan proses internal siswa tidak dapat
diamati, tetapi dapat dipahami oleh guru.
Proses belajar itu tampak lewat perilaku siswa dalam mempelajari
bahan ajar. Perilaku belajar itu tampak pada tindak-tindak hasil belajar,
termasuk tindak belajar berbagai bidang studi di sekolah. Perilaku belajar itu
merupakan respon siswa terhadap tindak belajar dan tindak pembelajaran yang
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dilakukan guru. Belajar dapat pula diartikan memahami sesuatu yang baru dan
kemudian memaknainya. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan tingkah
laku (change of behaviour) para peserta didik, baik aspek pengetahuan, sikap
atau keterampilan sebagai hasil respon pembelajaran yang dilakukan guru.
(Ahmad Zayadi, 2005: 7)
Cara belajar setiap individu tidaklah sama. Ada siswa yang cepat
menangkap pelajaran, dan kadang pula ada yang lambat. Pada waktu tertentu
bisa saja terasa amat sulit menangkap dan memahami apa yang dipelajari.
Perbedaan individu itulah yang menyebabkan perbedaan cara belajar siswa di
kelas. Keadaan dimana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya,
maka anak didik tersebut mengalami kesulitan belajar. Keadaan seperti ini
akan berakibat pada proses pembelajaran yang tidak berjalan secara optimal
sehingga menghasilkan lulusan yang berpengetahuan minim dan rendah.
Kesulitan belajar adalah kondisi dimana anak didik/siswa tidak dapat
belajar sebagaimana mestinya, yang disebabkan setiap individu yang tidak
sama, dan perbedaan individu ini yang menyebabkan perbedaan tingkah laku
belajar di kalangan anak didik. Kesulitan belajar merupakan suatu bentuk
permasalahan siswa yang perlu diatasi. Gejala-gejala yang sering dialami
adalah timbulnya rasa malas, lesu dan tidak bergairah untuk belajar. Kesulitan
belajar juga dapat menghilangkan suatu kecenderungan, misalnya siswa yang
pada mulanya mau belajar, tiba-tiba menjadi malas belajar karena dihinggapi
kesulitan pada saat belajar.
Masalah kesulitan belajar yang sering dialami oleh peserta didik
merupakan masalah penting yang perlu mendapat perhatian yang serius di
kalangan para pendidik. Dikatakan demikian, karena kesulitan belajar yang
dialami oleh peserta didik akan membawa dampak negatif terhadap diri siswa.
Untuk mencegah dampak negatif yang timbul karena kesulitan belajar yang
dialami peserta didik, maka para pendidik harus senantiasa waspada serta
memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap gejala-gejala yang
menyebabkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik.
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Mata pelajaran Fiqih adalah salah satu bagian dari pendidikan Agama
Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut
pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam,
seperti tata cara pelaksanaan thaharah, shalat, puasa, zakat, sampai dengan
pelaksanaan ibadah haji dan lain sebagainya.
Mata pelajaran fiqih sangat berhubungan erat dengan dunia nyata
siswa, misalnya thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, dan umrah, merawat
jenazah, jual beli, dan lain-lain. Untuk itu seorang guru harus kreatif dalam
menyampaikan materi pelajaran, menciptakan kondisi pembelajaran yang
menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa merasa tertarik dan mampu
memahami materi yang disampaikan oleh guru secara maksimal. Kerangka
berpikir di atas menggambarkan bahwa mata pelajaran Fiqih merupakan mata
pelajaran yang penting untuk diajarkan kepada siswa.
Shalat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang
sudah mukallaf. Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam
didirikan atas lima sendi salah satunya adalah shalat, sehingga barang siapa
yang mendirikan shalat, maka ia mendirikan agama Islam dan barang siapa
yang meninggalkan shalat, maka ia meruntuhkan agama Islam.
Sering kali kita sebagai orang Islam tidak mengetahui kewajiban kita
tentang shalat, atau terkadang tau tentang kewajiban tapi tidak mengerti
terhadap apa yang dilakukan. Dalam istilah lain, shalat adalah bentuk ibadah
yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai
ucapan-ucapan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula.
Ketika peneliti melakukan pengamatan di Madrasah Tsanawiyah AlHidayah Talang Bakung Kota Jambi, peneliti menemukan sebagian siswa
yang masih tidak paham mengenai shalat, baik dari segi teori maupun praktik.
Adapun dari segi teori mengenai shalat diantaranya seperti, bacaan shalat,
rukun shalat, syarat sah shalat, hal-hal yang membatalkan shalat dan
sebagainya. Begitupun dari segi praktik shalat, masih ada siswa yang tidak
paham mengenai praktik dari shalat itu sendiri, bagaimana melakukan
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takbiratul ihram dengan benar, bagaimana posisi rukuk, bagaimana posisi
sujud, duduk diantara dua sujud dan seterusnya. Padahal shalat merupakan
suatu ibadah yang amat penting untuk dilaksanakan dan ibadah pertama yang
kelak akan dihisab di hari akhir nanti. Apabila shalatnya benar, maka In Shaa
Allah benar lah semua amal ibadah kita, begitu pun sebaliknya. Untuk itulah
perlunya bagi para orang tua untuk mengajarkan anaknya tentang shalat dan
membiasakannya sedari dini. Agar kelak sang anak sudah terbiasa
melaksanakan shalat dengan mandiri tanpa harus disuruh.
Berdasarkan permasalahan yang peneliti temui selama melakukan
observasi di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi,
maka dari itulah peneliti memfokuskan permasalahan pada mata pelajaran
Fiqih mengenai shalat. Disamping itu peneliti mengamati saat proses
pembelajaran berlangsung, pada umumnya siswa memperhatikan apabila guru
menjelaskan materi pelajaran dan memberikan latihan soal-soal. Akan tetapi
komunikasi di kelas umumnya terjadi satu arah yang didominasi oleh guru.
Belum lagi ditambah dengan ketidakmampuan sebagian siswa menjawab
pertanyaan yang diberikan kepada mereka, kemudian jarang ada pertanyaan
dari para siswa terhadap guru dan ditambah lagi rendahnya nilai para siswa
yang merupakan salah satu indikator bahwa siswa mengalami kesulitan
belajar. Ini menunjukkan bahwa pada umumnya siswa mengalami kesulitan
belajar khususnya pada mata pelajaran fiqih pada materi shalat.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk
melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :
”Upaya Guru Fiqih Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas VII Mata
Pelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Talang Bakung
Kota Jambi”.

B. Fokus Penelitian
Untuk menjawab permasalahan yang diteliti, dan menghindari
kesalahpahaman serta untuk mengatasi keterbatasan waktu dan kemampuan,
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maka penulis memandang perlu memberi fokus penelitian dalam penulisan
skripsi ini. Penelitian ini dibatasi hanya terfokus pada upaya guru Fiqih
mengatasi kesulitan belajar Siswa kelas VII mata pelajaran Fiqih mengenai
Shalat (Fardhu) di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fiqih kelas VII di Madrasah
Tsanawiyah Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

2.

Bagaimana bentuk-bentuk kesulitan belajar siswa kelas VII di
Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi dalam
mata pelajaran Fiqh ?

3.

Apa upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi kesulitan
belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah
Tsanawiyah Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini
bertujuan yakni sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Fiqih kelas VII di
Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kesulitan belajar siswa kelas VII
di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi
dalam mata pelajaran Fiqh.
c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru dalam
membantu menangani atau mengatasi kesulitan belajar siswa kelas
VII mata pelajaran Fiqh di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi.
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2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini
mampu memberikan banyak kegunaan dalam penyusunan proposal
penelitian ini. Diantara kegunaannya adalah sebagai berikut :
a. Manfaat teoritis
Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai
tambahan pengetahuan dan wawasan keilmuan tentang upaya-upaya
yang dilakukan oleh guru dalam membantu siswa yang mengalami
kesulitan dalam belajar. Selain itu juga dapat digunakan sebagai acuan
penelitian pada masa berikutnya.
b. Manfaat praktis
Secara praktis, karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai
rujukan bagi pendidik dalam melaksanakan tugasnya, sebagai
tambahan pengetahuan serta pengalaman bagi penulis, sebagai bahan
perimbangan dan masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di
Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Pengertian Upaya
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya adalah
ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari
jalan keluar dan sebagainya). (Anonim, 2003 : 136).
Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, upaya
adalah usaha, akal dan ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan
persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. (2008 : 1787).
Selanjutnya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan
Nasional

(2008

:

1787),

mengupayakan

adalah

mengusahakan,

mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan
sebagainya.
Upaya adalah suatu hal dari pengajaran yang memungkinkan
seseorang untuk berbuat baik secara kebiasaan atau langsung. Adapun
menurut pendapat Robinson mengatakan bahwa upaya adalah kemampuan
seseorang untuk berbuat semua kegiatan dan pada intinya kemampuan
tersebut akan mencakupi dari faktor yaitu kemampuan berpikir dan
kemampuan berbuat. (Martinis Yamin, 2010 : 2).
Upaya adalah suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu,
mencari akal/jalan keluar untuk memenuhi dari kondisi yang kurang baik
menjadi baik sehingga tujuan atau keinginan dapat tercapai sesuai program
yang dibuat atau direncanakan. (Mastuhu, 2003 : 54).
Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseroang dengan
mengerahkan segenap kemampuan baik pikiran, tenaga dan usaha-usaha
lainnya guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Usaha tidak hanya
7
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berpisah diri, dimana setiap usaha memerlukan waktu, tenaga bahkan harta
benda untuk mencapai apa yang diusahakan tersebut tercapai.
Upaya disini yang dimaksud adalah upaya guru dalam mengatasi
semua kesulitan belajar atau masalah-masalah siswa yang bermasalah di
sekolah. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh penulis pada bagian
pokok masalah.
2. Pengertian Guru
Menurut pandangan tradisional, guru adalah seorang yang berdiri
di depan kelas untuk menyampaikan suatu informasi. (Syafrudin Nurdin,
2002 : 7).
Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, guru adalah
seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk
kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan sebaik-baiknya
dengan anak didik, sehingga menjunjung tinggi, mengembangkan dan
menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan, keilmuan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang
pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga
pengajar adalah tenaga pendidik yang khususs dengan tugas mengajar,
yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada
jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang guru
bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya.
Akan tetapi, guru adalah seorang tenaga profesional yang dapat
menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan
menyimpulkan masalah yang dihadapi. (Syafrudin Nurdin, 2002 : 8)
Dalam UUD tentang Guru dan Dosen tahun 2005 disebutkan
bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar,
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membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan
dasar dan pendidikan menengah.
M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Praktis dan
Teoritis menjelaskan guru adalah orang yang telah memberikan suatu
ilmu/kepandaian kepada seseorang/kelompok orang.
Dengan demikian, guru dapat diartikan sebagai orang yang
tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam
semua aspeknya baik spiritual dan emosional, intelektual fisikal maupun
aspek lainnya.
3. Pengertian Kesulitan Belajar
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesulitan adalah “keadaan
yang sulit atau kesukaran. Sedangkan belajar ialah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang
baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam
interaksi dengan lingkungannya. (Slameto, 2003 : 1).
Kesulitan belajar adalah kondisi dimana anak didik/siswa tidak
dapat belajar sebagaimana mestinya, yang disebabkan setiap indivdiu yang
tidak sama dan perbedaan individu ini yang menyebabkan perbedaan
tingkah laku belajar di kalangan anak didik.
Kesulitan

belajar

adalah

sekelompok

kesulitan

yang

termanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan
penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca,
menulis, menalar atau kemampuan dalam bidang studi tertentu. Gangguan
tersebut intrinsik dan diduga disebabkan oleh disfungsi sistem syaraf
pusat. Meskipun suatu kesulitan belajar bisa terjadi bersamaan dengan
adanya kondisi lain yang mengganggu (misalnya gangguan sensoris,
tunagrahita, hambatan sosial dan emosional) atau berbagai pengaruh
lingkungan (misalnya perbedaan budaya, pembelajaran yang tidak tepat,

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

10

faktor-faktor psikogenetik), berbagai hambatan tersebut bukan penyebab
atau pengaruh langsung. (Mulyono Abdurrahman, 2003 : 7-8).
Menurut Munawir Yusuf dkk menyebutkan bahwa kesulitan
belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan belajar dalam
tugas-tugas akademik khusus dan umum, baik disebabkan adanya
disfungsi neurologis, proses psikologis dasar maupun sebab-sebab lain
sehingga prestasi belajarnya rendah dan anak tersebut berisiko tinggal
kelas. (Munawir Yusuf dkk, 2003 : 11).
4. Faktor penyebab kesulitan belajar
Masalah kesulitan belajar ini, tentunya disebabkan oleh berbagai
faktor. Untuk memberikan suatu bantuan kepada anak yang mengalami
kesulitan belajar, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor
apa yang menjadi penyebab munculnya masalah kesulitan belajar.
Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan ke
dalam dua golongan, yaitu:
a. Faktor Intern (faktor dari dalam diri anak itu sendiri)
1) Faktor Fisiologis
Faktor fisiologis adalah faktor fisik dari anak itu sendiri.
seorang anak yang sedang sakit, tentunya akan mengalami
kelemahan fisik, sehingga proses menerima pelajaran, memahami
pelajaran menjadi tidak sempurna. Selain sakit faktor fisiologis
yang perlu kita perhatikan karena dapat menjadi penyebab
munculnya masalah kesulitan belajar adalah cacat tubuh, yang
dapat kita bagi lagi menjadi cacat tubuh yang ringan seperti
kurang pendengaran, kurang penglihatan, serta gangguan gerak,
serta cacat tubuh yang tetap (serius) seperti buta, tuli, bisu dan
lain sebagainya.
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2) Faktor Psikologis
Faktor psikologis adalah berbagai hal yang berkenaan
dengan berbagai perilaku yang ada dibutuhkan dalam belajar.
Sebagaimana kita ketahui bahwa belajar tentunya memerlukan
kesiapan, ketenangan, rasa aman. Selain itu yang juga termasuk
dalam faktor psikologis ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh
anak. Anak yang memiliki IQ sangat superior (120-140), atau
genius/ berbakat (lebih dari 140) memiliki potensi untuk
memahami pelajaran dengan cepat. Sedangkan anak-anak yang
tergolong sedang (90-110) tentunya tidak terlalu mengalami
masalah walaupun juga pencapaiannya tidak terlalu tinggi.
Sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 90 atau bahkan di
bawah 60 tentunya memiliki potensi mengalami kesulitan
belajar. Untuk itu, maka orang tua, serta guru perlu mengetahui
tingkat IQ yang dimiliki anak atau anak didiknya. Selain IQ
faktor psikologis yang dapat menjadi penyebab munculnya
masalah kesulitan belajar adalah bakat, minat, motivasi, kondisi
kesehatan mental anak, dan juga tipe anak dalam belajar.
b. Faktor Ekstern (faktor dari luar anak)
1) Faktor-faktor Sosial
Faktor-faktor sosial yang dimaksud adalah seperti
cara mendidik anak oleh orang tua mereka dirumah. Anakanak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup
tentunya akan berbeda dengan anak-anak yang cukup
mendapatkan perhatian, atau anak yang terlalu diberikan
perhatian. Selain itu juga bagaimana hubungan orang tua
dengan anak, apakah harmonis, atau jarang bertemu, atau
bahkan terpisah. Hal ini tentunya juga memberikan
pengaruh pada kebiasaan belajar anak.
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2) Faktor-faktor non Sosial
Faktor-faktor non sosial yang dapat menjadi
penyebab munculnya masalah kesulitan belajar adalah
faktor guru di sekolah, kemudian alat-alat pembelajaran,
kondisi tempat belajar, serta kurikulum. (Martinis Yamin,
2013 : 223).
5.

Klasifikasi Kesulitan Belajar
Secara garis besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam

dua kelompok, (1) kesulitan belajar

yang

berhubungan dengan

perkembangan (developmental learning disabilities) dan (2) kesulitan
belajar akademik (academic learning disabilities). Kesulitan belajar yang
berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan
persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar
dalam penyesuaian perilaku sosial. Kesulitan belajar akademik yang sesuai
dengan kapasitas

yang

diharapkan.

Kegagalan-kegagalan tersebut

mencakup penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis, dan/atau
matematika.
Kesulitan belajar akademik dapat diketahui oleh guru atau orang
tua anak ketika anak gagal menampilkan salah satu atau beberapa
kemampuan akademik. Sebaliknya, kesulitan belajar yang bersifat
perkembangan umumnya sukar diketahui baik oleh orang tua maupun oleh
guru karena tidak ada pengukuran-pengukuran yang sistematik seperti
halnya dalam bidang akademik. Kesulitan belajar yang berhubungan
dengan perkembangan sering tampak sebagai kesulitan belajar yang
disebabkan oleh tidak dikuasainya keterampilan prasyarat (prerequisite
skills), yaitu keterampilan yang harus dikuasai lebih dahulu agar dapat
menguasai bentuk keterampilan berikutnya.
Meskipun beberapa kesulitan belajar yang berhubungan dengan
perkembangan sering berkaitan dengan kegagalan dalam pencapaian
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prestasi akademik, hubungan antara keduanya tidak selalu jelas. Ada anak
yang gagal dalam belajar membaca yang menunjukkan ketidakmampuan
dalam fungsi-fungsi perseptual motor, tetapi ada pula yang dapat belajar
membaca meskipun memiliki ketidakmampuan dalam fungsi-fungsi
perseptual motor.
Untuk mencapai prestasi akademik yang memuaskan seorang anak
memerlukan penguasaan keterampilan prasyarat. Anak yang memperoleh
prestasi belajar yang rendah karena kurang menguasai keterampilan
prasyarat, umumnya dapat mencapai prestasi tersebut. Untuk dapat
menyelesaikan soal matematika bentuk cerita misalnya, seorang anak
harus menguasai lebih dahulu keterampilan membaca pemahaman. Untuk
dapat membaca, seorang anak harus sudah berkembang kemampuannya
dalam melakukan diskriminasi visual maupun auditif, ingatan visual
maupun auditoris, dan kemampuan untuk memusatkan perhatian.
Salah satu kemampuan dasar yang umumnya dipandang paling
penting dalam kegiatan belajar adalah kemampuan untuk memusatkan
perhatian atau yang sering disebut perhatian selektif. Perhatian selektif
adalah kemampuan untuk memilih salah satu di antara sejumlah
rangsangan seperti rangsangan auditif, taktil, visual, dan kinestetik yang
mengenai manusia setiap saat. Seperti yang dijelaskan oleh Ross (1976:
60), perhatian selektif (selective attention) membantu manusia membatasi
jumlah rangsangan yang perlu diproses pada suatu waktu tertentu. Jika
seorang anak memperhatikan dan bereaksi terhadap banyak rangsangan,
maka anak semacam itu dipandang sebagai anak yang terganggu
perhatiannya (distractible). Menurut Ross, kesulitan belajar banyak
disebabkan oleh adanya gangguan perkembangan dari penggunaan dan
mempertahankan perhatian selektif. (Mulyono Abdurrahman, 2003 : 11).

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

14

6.

Upaya dalam Mengatasi Kesulitan Belajar
Motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang

mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu.
Motivasi belajar adalah segala sesuatu yang dapat memotivasi peserta
didik atau individu untuk belajar. Tanpa motivasi belajar, seorang peserta
didik tidak akan belajar dan akhirnya tidak akan mencapai keberhasilan
dalam belajar. (Ridwan Abdullah Sani, 2013 : 49)
Menurut Mc. Donald: motivation is an energy change within the
person characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction.
Motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang
ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
(Oemar Hamalik, 2007 : 158)
Walker (1967) dalam bukunya Conditioning and Instrumental
Learning mengatakan: “Perubahan-perubahan yang dipelajari biasanya
memberi hasil yang baik bilamana orang/individu mempunyai motivasi
untuk melakukannya dan latihan kadang-kadang menghasilkan perubahanperubahan dalam motivasi yang mengakibatkan perubahan-perubahan
dalam prestasi.” Akan tetapi perubahan-perubahan yang demikian menurut
Walker bukan hasil belajar, perubahan itu adalah akibat pengalaman, yang
disebabkan motivasi.
Thomas M. Risk memberikan pengertian motivasi sebagai berikut:
We may definen motivation, in a pedagogical sense, as the conscious
effort on the part of the teacher to establish in students motives leading to
sustained activity toward the learning goals (Motivasi adalah usaha yang
disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri peserta
didik/pelajar yang menunjang kegiatan kea rah tujuan-tujuan belajar).
Prof. S. Nasution mengemukakan: “To motivate a child to arrange
condition so that the wants to do what he is capable doing” (Motivasi
anak/peserta didik adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga
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anak itu mau melakukan apa yang dapat dilakukannya). (Ahmad Rohani,
2004 : 10-11).
Motivasi mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan
belajar, dan pada umumnya belajar tanpa motivasi akan sulit untuk
berhasil. Oleh sebab itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan
kebutuhan, dorongan, motif, minat yang dimiliki oleh peserta didik.
Penggunaan motivasi dalam mengajar bukan hanya melengkapi elemen
pembelajaran, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan pembelajaran
yang efektif. Memotivasi bukan sekadar mendorong atau memerintahkan
seseorang untuk melakukan sesuatu, melainkan sebuah seni yang
melibatkan berbagai kemampuan dalam mengenali dan mengelola emosi
diri sendiri dan orang lain. (Ridwan Abdullah Sani, 2013 : 49).
Memotivasi belajar penting artinya dalam proses belajar siswa,
karena fungsinya yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan
kegiatan belajar. Karena itu, prinsip-prinsip penggerakan motivasi belajar
sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip belajar itu sendiri. Di bawah
ini akan diuraikan beberapa prinsip belajar dan motivasi, supaya mendapat
perhatian dari pihak perencanaan pengajaran khususnya dalam rangka
merencanakan kegiatan belajar mengajar.
a.

Kebermaknaan
Siswa akan suka dan bermotivasi belajar apabila hal-hal yang

dipelajari mengandung makna tertentu baginya. Kemaknaan sebenarnya
bersifat personal karena dirasakan sebagai sesuatu yang penting bagi
diri seseorang. Ada kemungkinan pelajaran yang disajikan oleh guru
tidak dirasakan sebagai bermakna bagi semua siswa. Caranya ialah
dengan mengaitkan pelajarannya dengan pengalaman masa lampau
siswa, tujuan-tujuan masa mendatang, dan minat serta nilai-nilai yang
berarti bagi mereka.
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b.

Modeling
Siswa akan suka memperoleh tingkah laku baru bila

disaksikan dan ditirunya. Pelajaran akan lebih mudah dihayati dan
diterapkan oleh siswa jika guru mengajarkannya dalam bentuk tingkah
laku model, bukan dengan hanya menceramahkan/menceritakannya
secara lisan. Dengan model tingkah laku itu, siswa dapat mengamati
dan menirukan apa yang diinginkan oleh guru.
c.

Komunikasi terbuka
Siswa lebih suka belajar bila penyajian terstruktur supaya

pesan-pesan guru terbuka terhadap pengawasan siswa. Tujuan-tujuan
apa yang dinginkannya, bahan pelajaran apa yang hendak dipelajari,
dan kegiatan-kegiatan apa yang ingin dilakukannya. Kesempatan itu
berarti menyalurkan minat siswa untuk belajar lebih baik. Jika hal itu
dapat dilakukan, maka berarti siswa akan menjadi lebih bermotivasi
belajar dan mengajar pengajaran yang disajikan oleh guru.
d.

Prasyarat
Apa yang telah dipelajari oleh siswa sebelumnya mungkin

merupakan faktor penting yang menentukan berhasil atau gagalnya
siswa belajar. Kesempatan belajar bagi siswa yang telah memiliki
informasi dan keterampilan yang mendasari perilaku yang baru akan
lebih

besar.

Karena

itu,

guru

hendaknya

berusaha

mengetahui/mengenali prasyarat-prasyarat yang telah mereka miliki.
Siswa yang berada dalam kelompok yang berprasyarat akan mudah
mengamati hubungan antara pengetahuan yang sederhana yang telah
dimiliki dengan pengetahuan yang kompleks yang akan dipelajari.
Berbeda halnya dengan siswa yang belum memiliki prasyarat yang
diperlukan, ternyata lebih sulit menerima pelajaran baru dengan
kemungkinan timbulnya kegagalan dan frustasi.
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e.

Novelty
Siswa lebih senang belajar bila perhatiannya ditarik oleh

penyajian-penyajian yang baru (novelty) atau masih asing. Sesuatu gaya
dan alat yang baru atau masing-masing bagi siswa akan lebih menarik
perhatian mereka untuk belajar, misalnya menggunakan berbagai
metode mengajar secara bervariasi, berbagai alat bantu, tugas macammacam kegiatan yang mungkin asing bagi mereka.
f.

Latihan/Praktek yang Aktif dan Bermanfaat
Siswa lebih senang belajar jika mengambil bagian aktif dalam

latihan/praktek untuk mencapai tujuan pengajaran. Praktek secara aktif
berarti siswa mengerjakan sendiri, bukan mendengarkan ceramah dan
mencatat pada buku tulis. Untuk mengaktifkan siswa mempraktekkan
hal-hal yang sedang dipelajarinya, guru dapat menggunakan macammacam metode, seperti Tanya jawab dan mengecek jawaban rekanrekannya dan dilanjutkan dengan diskusi, melaksanakan simulasi, dan
metode tutorial.
g.

Latihan terbagi
Siswa lebih senang belajar jika latihan dibagi-bagi menjadi

sejumlah kurun waktu yang pendek. Latihan-latihan secara demikian
akan lebih meningkatkan motivasi siswa belajar dibandingkan dengan
latihan yang dilakukan sekaligus dalam jangka waktu yang panjang.
Cara yang terakhir itu akan melelahkan siswa, bahkan mungkin
menyebabkan mereka tidak menyenangi pelajaran, serta mengalami
kekeliruan dalam mempraktekkannya.
h.

Kurangi secara sistematik paksaan belajar
Pada waktu mulai belajar, siswa perlu diberikan paksaan atau

pemompaan. Akan tetapi bagi siswa yang sudah mulai menguasai
pelajaran, maka secara sistematik pemompaan itu dikurangi dan
akhirnya lambat laun siswa dapat belajar sendiri. harus dihindarkan
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jangan sampai siswa mau belajar tergantung pada pemompaan saja.
Lagi pula pemompaan itu jangan terlalu segera dihilangkan karena
mungkin siswa mendapat kekeliruan. Cara itu memang perlu
dilaksanakan dalam rangkaian meningkatkan motivasi belajar siswa.
i.

Kondisi yang menyenangkan
Siswa lebih senang melanjutkan belajarnya jika kondisi

pengajaran

menyenangkan.

Untuk

menciptakan

kondisi

yang

menyenangkan kondisi yang menyenangkan dapat dilakukan dengan
cara-cara berikut.
1) Siapkan

tugas-tugas

yang

menantang

selama

diselenggarakannya latihan.
2) Berilah siswa pengetahuan tentang hasil-hasil yang telah
dicapai oleh masing-masing siswa.
3) Berikan ganjaran yang pantas terhadap usaha-usaha yang
dilakukan oleh siswa. (Oemar Hamalik, 2008 : 156-161)
7.

Mata Pelajaran Fiqh
Fiqh secara bahasa berasal dari kata faqaha yang berarti

“memahami” dan “mengerti”.
Dalam peristilahan syar’i, ilmu fiqh dimaksudkan sebagai ilmu
yang berbicara tentang hukum-hukum syar’I amali (praktis) yang
penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap
dalil-dalilnya yang terperinci dalam nash (Alqur’an dan hadits). (Alaiddin
Koto, 2006 : 2)
8.

Shalat
Ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap

tuhannya dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan
kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Bentuk dan jenis ibadah sangat
bermacam-macam, seperti shalat, puasa, naik haji, dan lainnya.
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Menurut bahasa shalat artinya adalah berdo’a, sedangkan menurut
istilah shalat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan
takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada.
Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang
dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita
beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.
Adapun secara hakikinya ialah berhadapan hati (jiwa) kepada Allah,
secara yang mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan didalam
jiwa

rasa

kebesarannya

dan

kesempurnaan

kekuasaan-Nya

atau

mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah
dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. (Abdul
Hamid, 2009 : 191).

B. Studi Relevan
1. Skripsi yang ditulis oleh Rina Juliana (2016) dengan judul Upaya Guru
dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di
Sekolah Menengah Pertama Baiturrahim Kota Jambi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesulitan siswa dalam
belajar Pendidikan Agama Islam di SMP Baiturrahim Kota Jambi. Untuk
mengetahui upaya guru Pendidikan Agama Islam SMP Baiturrahim Kota
Jambi dalam mengatasi kesulitan belajar siswa serta kendala/hambatan
guru Pendidikan Agama Islam SMP Baiturrahim Kota Jambi.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu
suatu

prosedur

pemecahan

masalah

yang

diselidiki

dengan

menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat
penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Adapun data yang diperoleh dari penilitian ini melalui teknik observasi,
wawancara dan dokumentasi.
Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : 1. Kesulitan dalam belajar
Pendidikan Agama Islam a) Basic Pendidikan Agama siswa yang lemah.
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b) Praktek Ibadah. c) Media Pembelajaran. 2. Upaya dalam mengatasi
kesulitan belajar Pendidikan Agama Islam a) Guru memberikan kegiatan
tambahan Baca Tulis Qur’an (BTQ). b) Mengawali pembelajaran
Pendidikan Agama Islam dengan membiasakan membaca surat-surat
pendek sebelum memulai materi pelajaran. c) Siswa yang kecerdasannya
dibawah rata-rata diberikan perhatian dan bimbingan serta tugas khusus
yang tidak terlalu sulit. 3. Kendala/Hambatan dalam mengatasi kesulitan
belajar siswa datang dari motivasi tiap-tiap individu peserta didik terhadap
Pendidikan Agama Islam dan komunikasi orang tua dengan pihak sekolah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Kalimah (2015) dengan judul Implementasi
Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Al-Hariri Desa Betung
Berdarah Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembelajaran
Fiqih, kendala/hambatan serta upaya dari guru untuk meningkatkan
implementasi pembelajaran Fiqih di MTs Al-Hariri Desa Betung Berdarah
Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran mengenai kualitas, realitas
sosial dan persepsi sasaran peneliti tanpa tercemar pengukuran formal.
Peneliti mengupayakan agar kehadiran peneliti tidak merubah situasi dan
perilaku orang yang diteliti. Adapun data yang diperoleh dari penelitian
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
Kesimpulan penelitian adalah : 1. Implementasi pembelajaran Fiqih di
MTs Al-Hariri Desa Betung Berdarah Barat dimulai dari persiapan guru
membuat program pembelajaran. Program yang sudah dibuat dalam
perencanaan pembelajaran dengan memperhatikan metode, media, sumber
belajar dan materi pelajaran Fiqih. 2. Kendala implementasi pembelajaran
Fiqih di MTs Al-Hariri Desa Betung Berdarah Barat adalah rendahnya
disiplin siswa dalam belajar, terbatasnya sumber belajar dan kurangnya
kemampuan serta motivasi belajar siswa. 3. Upaya guru meningkatkan
impelementasi pembelajaran Fiqih di MTs Al-Hariri Desa Betung

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

21

Berdarah Barat dengan menyediakan sumber belajar, mengatasi kesulitan
belajar siswa dengan melakukan diskusi individu bagi siswa yang
berkesulitan belajar serta menggunakan metode mengajar yang bervariasi.
3. Skripsi yang ditulis oleh Usman H.A (2014) dengan judul Upaya Guru
dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran AlQur’an Hadis di Madrasah Aliyah Nurul Wathan Desa Pasar Kembang
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai jenis kesulitan
yang dialami siswa dalam membaca dan menulis ayat Al-Qur’an dan
faktor-faktor penyebab kesulitan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh
guru dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan membaca dan
menulis ayat Al-Qur’an di Kelas X Madrasah Aliyah Nurul Wathan Desa
Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Desain
penelitian ini bersifat emergent, evolving, dan developing karena
penelitian ini dijelaskan melalui gambaran umum yang bersifat sementara,
apa yang akan dapat diteliti dan bersifat fleksibel serta masih mengalami
perubahan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik
observasi, wawancara dan dokumentasi.
Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : 1. Jenis kesulitan yang dialami
siswa dalam membaca dan menulis ayat Al-Qur’an di Madrasah Aliyah
Nurul Wathan Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten
Indragiri Hilir Riau yaitu siswa masih banyak yang kesulitan membaca
lafaz dan huruf hijaiyah serta siswa kesulitan membedakan tanda baca
abjad huruf hijaiyah dalam Al-Qur’an. 2. Faktor penyebab kesulitan yang
dialami siswa dalam membaca dan menulis ayat Al-Qur’an di Madrasah
Aliyah Nurul Wathan Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir Riau yaitu kemampuan siswa yang rata-rata
masih rendah dalam memahami dan menguasai cara membaca dan menulis
ayat Al-Qur’an serta kurangnya sumber belajar seperti buku paket yang
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mengakibatkan kurangnya informasi yang disampaikan kepada siswa. 3.
Upaya guru dalam mengatasi kesulitan siswa membaca dan menulis ayat
Al-Qur’an di Madrasah Aliyah Nurul Wathan Desa Pasar Kembang
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau yaitu meningkatkan
persentase latihan siswa sehingga siswa lebih banyak berlatih, guru
menggunakan metode mengajar yang bervariasi, memberikan pelajaran
tambahan di rumah, memberikan dorongan/motivasi, serta melengkapi
peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran untuk
mempermudah materi yang akan diajarkan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Raden Ansor (2012) dengan judul Pelaksanaan
Pembelajaran Fiqih pada Materi Ibadah Shalat bagi Siswa Kelas VII A di
Madrasah Tsanawiyah Mazniyah Kota Jambi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran
Fiqih pada materi shalat dan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran
serta upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran Fiqih pada
kelas VII A di Madrasah Tsanawiyah Mazniyah Kota Jambi.
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan gambaran mengenai proses pembelajaran Fiqih mulai dari
pelaksanaan pembelajaran,

kendala/hambatan hingga upaya untuk

meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Data penelitian ini diperoleh
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
Kesimpulan penelitian adalah : 1. Pelaksanaan pembelajaran Fiqih pada
materi ibadah shalat bagi siswa kelas VII A di Madrasah Tsanawiyah
Mazniyah Kota Jambi dilakukan dengan membuka pelajaran, memberi
materi

tentang

shalat

serta

melakukan

evaluasi

dengan

cara

penugasan/pemberian latihan untuk menghafal bacaan-bacaan dalam
shalat. 2. Kendala pelaksanaan pembelajaran Fiqih pada materi ibadah
shalat bagi siswa kelas VII A di Madrasah Tsanawiyah Mazniyah Kota
Jambi yaitu lemahnya kemampuan siswa dalam bacaan dan gerakan shalat,
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kurangnya dukungan orang tua karena terbatasnya waktu bagi sebagian
orangtua untuk mengawasi anak melaksanakan shalat dikarenakan sibuk
bekerja serta kurangnya kesadaran dari para siswa untuk melaksanakan
shalat. 3. Upaya meningkatkan pelaksanaan pembelajaran Fiqih pada
materi ibadah shalat bagi siswa kelas VII A di Madrasah Tsanawiyah
Mazniyah Kota Jambi yaitu mengadakan kegiatan intrakurikuler maupun
ekstrakurikuler seperti pesantren kilat, meningkatkan kerja sama antara
pihak sekolah dengan orangtua siswa agar dapat memantau perkembangan
anak serta meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya mendirikan
shalat.
Berbeda dengan skripsi-skripsi di atas, skripsi yang penulis buat ini
lebih fokus pada bentuk-bentuk kesulitan belajar siswa dalam mata
pelajaran Fiqih, serta upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi
kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran Fiqih siswa kelas VII yang
bertempat di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi . Adapun kesamaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah,
sama-sama membahas tentang kesulitan belajar siswa.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Dan Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagi upaya untuk
memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan, karena
sifatnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain
penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang
sedang berlangsung berdasarkan fakta dan informasi yang di peroleh dari
lapangan kemudiandianalisis berdasarkan Variabel yang satu dengan lainnya
sebagai upaya untuk memberikan solusi tentang Upaya Guru dalam
Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas VII pada Mata Pelajaran Fiqh di
MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.

B. Setting Dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi, di karenakan permasalahan yang diajukan dalam
latar belakang masalah relevan dengan keadaan di lapangan.
Alasannya agar dalam penelitian serta hasil pengamatan ini sesuai
dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Dan agar tidak ada
kebohongan dalam penelitian ini.
2. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang ideal maka penentuan sample
dan informan ditentukan oleh empat faktor derajat kesimpulan,
proposisi yang dikehendaki dalam peneitian ini, rencana analisa,
tenaga, biaya, dan waktu yang akan di jadikan sebagai informan
(subjek penelitian) ini adalah :
a) Kepala Sekolah MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
24
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b) Guru Fiqih.
c) Wali Kelas.
d) Siswa kelas VII.
Adapun teknik pengambilan sample dan informan dalam
penelitian ini menggunakan cara purposive sampling. (Iskandar, 2009:
114) Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling,
didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut
paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya. Dengan
kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteriakriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. (Nurul
Zuriah, 2009: 124)
Berdasarkan teknik ini, adapun yang menjadi key informan
dalam penelitian ini adalah Guru Fiqih MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi. Sedangkan sebagai informan tambahan
ditetapkan Kepala Madrasah MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi dan wali kelas, serta yang menjadi responden adalah siswa
kelas VII, yang mana diperoleh berdasarkan wawancara, observasi
dan mengamati secara langsung pada proses pembelajaran yang
dilakukan di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.

C. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber
pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari
wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan
oleh peneliti. (Husein Umar, 2007: 41)
Adapun data primer penelitian ini adalah:
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1) Kesulitan belajar siswa kelas VII MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi.
2) Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi
kesulitan belajar siswa kelas VII MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi.
3) Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas
VII MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah
lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer
atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau
diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peniliti untuk
diproses lebih lanjut. (Husein Umar, 2007: 41)
Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui
dokumentasi di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi yang
meliputi historis dan geografi, struktur organisasi, keadaan guru
dan siswa, dan keadaan sarana prasarana.
2. Sumber Data
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Sumber data berupa manusia, yakni Kepala Madrasah, Guru yang
bersangkutan, Wali Kelas, Siswa.
b. Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip
dokumentasi resmi yang berhubungan dengan historis dan geografi,
struktur organisasi, keadaan guru dan siswa, dan keadaan sarana
prasarana MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data
serta informasi yang akurat, penulis menggunakan metode yang cocok dan
disertai dengan jenis data yang di ambil, dalam pelaksanaannya penulis
mengambil data yang ada kaitannya dengan sampel yang telah di tentukan.
Adpun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Metode observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu
objek yang di teliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. (Satori
dan Komariah, 2010: 105)
Kegiatan

observasi

meliputi

melakukan

pengamatan,

pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek
yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung
penelitian.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan
menggunakan observasi digunakan untuk mengumpulkan beberapa
informasi atau data yang berhubungan dengan ruang (tempat), pelaku,
kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa, waktu, dan
perasaan. (Iskandar, 2009: 121-122)
Melalui observasi dimaksud, maka penulis mengadakan suatu
pengamatan langsung di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi,
tentang :
a. Pelaksanaan pembelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi.
b. Bentuk-bentuk kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran
Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
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c. Upaya guru Fiqih dalam mengatasi kesulitan belajar Fiqih di
MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
2. Wawancara
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk
mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data langsung
melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian
kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi
secara holistic dari informan. (Satori dan Komariah, 2010: 130)
Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan dalam bentuk
dialog langsung dengan responden yaitu untuk mendapatkan data atau
informasi yang menyangkut upaya guru dalam mengatasi kesulitan
belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih kelas VII MTs Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi.
Adapun alat yang akan di gunakan dalam metode ini yaitu
pedoman wawancara yang pertanyaannya telah di susun terlebih
dahulu sehingga peneliti hanya tinggal mencatat hasilnya dalam
catatan wawancara tersebut.
Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran wawancara adalah
sebagai berikut:
a) Kepala Sekolah MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
b) Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan.
c) Guru yang bersangkutan.
d) Wali Kelas.
e) Siswa kelas VII.
Melalui wawamcara dimaksud,

maka penulis mengajukan

pertanyaan langsung kepada Kepala Sekolah dan Guru Fiqih di MTs
Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi, tentang :
a. Pelaksanaan pembelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi.
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b. Bentuk-bentuk kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran
Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
c. Upaya guru Fiqih dalam mengatasi kesulitan belajar Fiqih di
MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
3. Dokumentasi
Analisis dokumen di lakukan untuk mengumpulkan data yang
bersumber dari asip dan dokumen baik yang berada di tempat
penelitian ataupun yang berada di luar penelitian, yang hubungannya
dengan penelitian tersebut. (Iskandar, 2009: 134)
Secara bebas dokumen dapat di terjemahkan bahwa dokumen
merupakan rekaman kejadian masa lalu yang di tulis atau di cetak,
dapat berupa catatan anecdotal, surat, buku harian dan dokumendokumen (Satori dan Komariah, 2010: 147)
Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data catatan,
surat-surat dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah
penelitian ini. Data tersebut antara lain:
a. Historis dan Geografis MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi.
b. Struktur organisasi MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi.
c. Keadaan guru dan siswa MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi.
d. Keadaan sarana dan prasarana MTs Al-Hidayah Talang Bakung
Kota Jambi.
E. Teknik Analisis Data
Untuk menganalisis data, maka penulis menggunakan analisis data
kualitatif. Dan data kualitatif ini akan dianalisis dengan:
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1.

Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian,

seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan
data yang banyak, apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi,
wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek
yang diteliti. Maknanya pada tahap ini, si peneliti harus mampu merekam
data lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (field note), harus
ditafsirkan, atau diseleksi masing-masing data yang relevan dengan fokus
masalah yang diteliti. (Iskandar, 2009: 140)
Analisis data pada tahap ini, peneliti memfokuskan pada masalah
yaitu mengenai upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di
MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
2.

Melaksanakan Display Data atau Penyajian Data
Penyajian data kepada yang telah diperoleh ke dalam sejumlah

matriks atau daftar kategori setiap data yang didapat, penyajian data
biasanya digunakan berbentuk teks naratif. (Iskandar, 2009: 141)
Data yang disajikan disini adalah data mengenai upaya guru dalam
mengatasi kesulitan belajar siswa di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi.
3.

Mengambil Kesimpulan/Verifikasi
Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan reduksi data,

dan display data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih
berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara,
masih dapat diuji kembali dengan data dilapangan, dengan cara merefleksi
kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi,
sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. (Iskandar, 2009: 142)
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F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1. 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,
2010: 330).
Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang di peroleh di
lapangan berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan
triagulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek
kembali derajat kepercayaan atau informasi yang di peroleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat
di capai dengan jalan :
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang di katakannya secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang
situasi penelitian dengan yang di katakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa,
orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya,
maupun pemerintah.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
yang berkaitan. (Moleong, 2010: 330-331)
Berdasarkan teknik triangulasi tersebut di atas maka penulis
bermaksud untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang
di peroleh di lapangan tentang upaya guru mengatasi kesulitan belajar
siswa kelas VII pada mata pelajaran Fiqh di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi. Dari sumber observasi, wawancara maupun
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melalui dokumentasi,

sehingga dapat

dipertanggung

jawabkan

keseluruhan data yang diperoleh di lapangan dalam penelitian ini.
G. Jadwal Penelitian
Untuk lebih memudahkan penelitian ini, maka kegiatan penelitian
ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:
1. Tahap pertama yaitu, meliputi kegiatan penyusunan proposal,
perbaikan

proposal,

penyusunan

instrumen

penilaian,

dan

penyusunan izin riset atau penelitian.
2. Tahap kedua, pengumpulan data lapangan sejalan dengan analisa
tahap awal.
3. Tahap ketiga, menganalisa data, selanjutnya menyusun hasil data
penelitian, penulisan laporan akhir dan analisis. Untuk lebih
rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel III. 1 : Jadwal Penelitian

No

Bulan, Tahun 2017-2018
Kegiatan

September
1

1

Mengajukan

2

3

Oktober
4

1

2

3

November
4

1

2

3

Februari
4

1

2

3

Maret
4

1

2

3

April
4

1

2

3

Mei
4

1

2

3

Juni
4

1

2

3

√

Judul ke Fakultas
2

Persiapan penelitan

3

Menyusun Proposal

4

Konsultasi dengan Dosen

√
√ √
√ √

Pembimbing
5

Seminar Proposal

6

Izin atau Perintah Riset

7

Pelaksanaan Riset

8

Penulisan Konsep Skripsi

9

Konsultasi kepada Dosen

10

Penggandaan Skripsi

√
√
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √

√ √
√
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Historis dan Geografis
Sejalan dengan perkembangan zaman dan lajunya pertumbuhan yang
menuntut adanya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, bukan
saja dari segi pengetahuan umum tetapi pengetahuan agama. Maka alternatif
yang ditempuh untuk mewujudkan hak tersebut adalah melalui jalur
pendidikan yang mengupayakan terjadinya transformasi pengetahuan, sikap
dan keterampilan sehingga kecerdasan manusia dapat memecahkan problema.
Hadirnya suatu lembaga pendidikan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas, demikian
halnya juga dengan yayasan pendidikan Al-Hidayah Talang Bakung yang
memiliki tiga ruang belajar dan ruang kecil untuk kantor, dimana proses
pembelajaran diadakan pada sore hari.
Melihat perkembangan Madrasah Ibtidaiyah yang kian maju dan
kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama, timbullah ide dari beberapa
tokoh masyarakat membuka pendidikan Tsanawiyah. Kemudian ide ini
disampaikan didalam musyawarah pengurus masjid Jami’atul Islamiyah Talang
Bakung.
Menurut keterangan dari kepala Tsanawiyah Al-Hidayah Talang
Bakung bapak Drs. Parsudi, mengatakan sebagai berikut:
“Berdirinya Madrasah Al-Hidayah Talang Bakung ini adalah berdasarkan
organisasi musyawarah dibawah pengurusan Masjid Jami’atul Islamiyah
bekerja sama dengan tokoh masyarakat kelurahan Talang Bakung dan LKMD
(Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) kelurahan Talang Bakung, adapun
alasan didirikan Madrasah Tsanawiyah karena adanya animo masyarakat untuk
menyekolahkan anaknya ke sekolah agama setelah anaknya tamat dari Sekolah
Dasar (SD) sedangkan Madrasah Tsanawiyah untuk menampung anak-anak
34
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

35

mereka belum ada di kelurahan Talang Bakung dan sekitarnya. Pada tahun
1988, tepatnya 10 Maret 1988 dengan hasil musyawarah dan kerjasama ketiga
unsur tersebut diatas, maka berdirilah Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah.
Namun pelaksanaan dimulai pada tanggal 1 Mei 1988 dan dioperasikan pada
tanggal 12 Juli 1988 yang bertepatan digedung Madrasah Tsanawiyah AlHidayah Talang Bakung Kota Jambi.
Dengan terwujudnya pendirian madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah
Talang Bakung berarti salah satu upaya penanaman agama pada anak setelah
menyelesaikan sekolah dasar dan merupakan modal bagi masa depannya
terutama dalam ilmu agama. Apabila penanaman agama tidak dimulai sejak
dini maka dikhawatirkan setelah dewasa ini perkembangan anak kearah yang
negatif.
Pemberian nama Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah yang berada
dibawah satu kepengurusan dan gedung tempat belajarnya, dimana Madrasah
Ibtidaiyah Al-Hidayah pelaksanaannya pada pagi hari dan Madrasah
Tsanawiyah pada pagi hari.
2. Visi dan Misi Sekolah
a. Visi Sekolah
“Terwujudnya siswa-siswi yang berakhlak mulia, berprestasi dan
bertaqwa.”
b. Misi Sekolah
Adapun misi Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi antara lain sebagai berikut:
a) Menumbuh dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama.
b) Mengembangkan pengetahuan melalui IPTEK yang didasari iman dan
taqwa (IMTAK).
c) Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan.
d) Menjalin kerja sama yang harmonis antara warga, sekolah dan
lingkungan.
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3. Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI MTS AL HIDAYAH TALANG BAKUNG
KOTA
JAMBI
KETUA
YAYASAN
Drs. H. ABDULLAH SANI, M.PD.I

KETUA KOMITE
SUWARDI

KEPALA MADARASAH
DRS. PARSUDI

KEPALA TATA USAHA
Ryan Adi Prasetyo,S.Kom

BENDAHARA
Ismail Ahmad, S.Pd.I

STAF TATA USAHA
M. Suheri,SE

WAKA KURIKULUM
Dra. Suci Rohyati

Waka Sarana Prasarana
Ismail Ahmad ,S.Pd.I

Waka Humas
Ismail.HB. BA

Waka Kesiswaan
Dra. Sri Suhartini

K
Kepala Perpustakaan
Sri Hartati, S.Ag
Kepala Lab .IPA
IR. Budi Satrio
Kepala Lab. Komputer
Ryan Adi Prasetyo,s.Kom

Bimbingan Konseling
Ismail Ahmad ,S.Pd. I

Pembina Osis
Romi Afrinaldi,S.Pd

Wali kelas VII A
Ismail Ahmad, S.Pd.I

Pembina Keagamaan
Ismail. HB.BA

Wali kelas VII B
Siti Barokah, S.Pd

Pembina Pramuka
Siti Barokah ,S.Pd

Wali kelas VIII A
Romi Afrinaldi S, S.Pd

Pembina PMR/ UKS
Sri Hartati. S.Ag

Wali kelas VIII B
Siti Munawaroh, S.Pd

Pembina Olahraga
M. Fitrah Yusdi

Wali kelas IX A
Ismail HB.BA
Wali kelas IX B
Dra. Sri Suhartini

Pembina Kesenian
Siti Munawaroh, S.Pd

Pembina LCC
IR. Budi Satrio

MAJELIS GURU
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4. Kurikulum
a.

Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum merupakan pola susunan mata pelajaran yang

harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman
muatan kurikulum pada mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan
dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai
dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.
Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan
kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi
lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian
integral dan struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah.
Struktur kurikulum meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh
dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas VII sampai
dengan kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar
kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan
ketentuan sebagai berikut :
Kurikulum MTs memuat 11 mata pelajaran, muatan lokal dan
pengembangan diri.
Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah termasuk
keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam
mata pelajaran yang ada. Substansi muatan local ditentukan oleh satuan
pendidikan. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang
harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan
kesempatan

kepada

peserta

didik

untuk

mengembangkan

dan

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap
peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
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Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh
konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam
bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan
melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah ciri
pribadi dan kehidupan sosial, belajar dan pengembangan karir peserta didik.
Tabel IV. 1 : Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Nasional)
Berdasarkan Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor :
DJ.II.1/PP.Ed/681/2006, Tangal : 01 Agustus 2006.
Kelas dan Alokasi
waktu

Komponen
VII

VIII

IX

1. Pendidikan Agama

4

4

4

2. Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

2

3. Bahasa Indonesia

4

4

4

4. Bahasa Arab

2

2

2

5. Bahasa Ingris

4

4

4

6. Matematika

4

4

4

7. Ilmu Pengetahuan Alam

4

4

4

8. Ilmu Pengetahuan Sosial

4

4

4

9. Seni Budaya

2

2

2

10. Pendidikan jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2*)

2*)

2*)

36

36

36

A. Mata Pelajaran

11. Ketermpilan/Teknologi Informasi dan
komunikasi
B. Muatan Lokal
C. Pengembangan Diri
JUMLAH
2*)Ekuivalen 2 jam pelajaran
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Tabel IV. 2 : Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi

(Modifikasi). Hasil

Workshop KTSP Kandepag Kota jambi Tangal 14
Januari 2009.
Kelas dan Alokasi
waktu

Komponen
VII

VIII

IX

a. Al-qur’an Hadist

3

3

3

b. Aqidah Akhlak

3

3

3

c. Fiqih

2

2

2

d. SKI

2

2

2

2. Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

2

3. Bahasa Indonesia

4

4

4

4. Bahasa Arab

3

3

3

5. Bahasa Ingris

4

4

4

6. Matematika

5

5

5

7. Ilmu Pengetahuan Alam

5

5

5

8. Ilmu Pengetahuan Sosial

4

4

4

9. Seni Budaya

2

2

2

2

2

2

2

2

2

B. Muatan Lokal

2

2

2

C. Pengembangan Diri

2

2

2

42

42

42

A. Mata Pelajaran
1.

Pendidikan Agama

10. Pendidikan jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan
11. Keterampilan/Teknologi Informasi dan
komunikasi

JUMLAH
2*)Ekuivalen 2 jam pelajaran
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5. Muatan kurikulum
Muatan kurikulum 13 (K13) meliputi sejumlah mata pelajaran yang
keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik
pada satuan pendidikan yang digunakan pada kelas VII dan VIII sedangkan
untuk kelas IX masih tetap menggunakan KTSP. Disamping itu materi
muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi
kurikulum.
a. Mata Pelajaran
Mata pelajaran merupakan materi bahan ajar berdasarkan
landasan keilmuan yang akan dibelajarkan kepada peserta didik sebagai
beban belajar melalui metode dan pendekatan tertentu. Beban belajar
pada mata pelajaran ditentukan oleh keluasan dan kedalaman pada
masing-masing tingkat satuan pendidikan. Metode dan pendekatan pada
mata pelajaran bergantung pada ciri khas dan karakteristik masingmasing mata pelajaran dengan menyesuaikan pada kondisi yang tersedia
di sekolah.
6. Kegiatan Pengembangan Diri
Kegiatan pengembangan diri merupakan desain aktifitas yang
bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, minat,
bakat dari setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.
a. Layanan konseling yang difasilitasi oleh guru bimbingan konseling :
-

Memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan pelayanan.

b. Kegiatan

ekstrakurikuler

yang

difasilitasi

oleh

guru

Pembina

ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang dikembangkan antara lain :
-

Pramuka

-

TPA/Tajwid

-

Rebana
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-

Kompangan

-

Mukhodarah

c. Layanan secara kolektif kepada peserta didik yang meliputi kegiatan
rutin dan continue (berkelanjutan) antara lain Upacara Bendera yang
dilaksanakan setiap hari senin dan pada hari-hari besar nasional, Sholat
Zuhur berjamaah, Yasinan yang dilaksanakan setiap hari jum’at, kegiatan
gotong royong membersihkan lingkungan sekolah serta ruang kelas.
5. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
a. Keadaan Guru
Tenaga pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Jambi
mempunyai tugas utama dalam mengelola pelajaran untuk disampaikan
kepada siswa dan siswi. Selain itu guru-guru di Madrasah Tsanawiyah AlHidayah Kota Jambi tahun 2016 juga harus menjalankan tugas piket dan
sebagai wali kelas.
Guru adalah pelaksana dan pengembang program kegiatan dalam
proses

belajar

mengajar.

Seorang

guru

mempunyai

tugas

dan

tanggungjawab untuk membina dan mengembangkan anak-anak didiknya.
Adapun guru-guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota
Jambi berjumlah 14 orang.
Tabel IV. 3 : Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Madrasah
Tsanawiyah Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi
No.

Nama

1.

Drs. Parsudi

2.

Dra. Suci Rohyati

Jabatan
Kepala
Sekolah
Waka
Kurikulum

Jenjang

Mengajar Mata

Pendidikan

Pelajaran

S1

S1

-

SBK
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3.

Ismail, HB.BA

4.

Dra. Sri Suhartini

5.

Guru

SARMUD

Fiqih dan Bahasa Arab

Guru

S1

IPS

M. Suhaeri, SE

Guru

S1

MTK

6.

Ir. Budi Satrio

Guru

S1

IPA

7.

Siti Munawaroh, S.Pd

Guru

S1

Bahasa Inggris

8.

Ismail Ahmad, S.Pd.I

9.

Romi Afrinaldi, S.Pd

10.

Sri Hartati, S.Ag

11.

Guru

S1

Guru

S1

Guru

Ryan Adi Prasetyo,

S1

Guru

S.Kom

Al-Qur’an Hadits dan
SKI
Bahasa Indonesia
Aqidah Akhlak dan
Tahfidz

S1

TIK

12.

Siti Barokah, S.Pd

Guru

S1

MTK dan IPA

13.

M. Fitrah Yusdi, S.Pd

Guru

S1

Penjas

14.

Ndari Apriani, S.Pd

Guru

S1

MTK

15.

M. Saipul Mustopa,

Guru

S1

PKN

Guru

S1

IPA

S.Pd
16.

Lory Afriska, S.Pd

Dokumen MTs Al-Hidayah Tahun 2018.

Tabel IV. 4 : Daftar Nama Guru Wali Kelas
No.

Kelas

Nama

1.

VII A

M. Saipul Mustopa, S.Pd

2.

VII B

M. Fitrah Yusdi, S.Pd

3.

VIII A

Siti Munawaroh, S.Pd

4.

VIII B

Siti Barokah, S.Pd

5.

IX A

Romi Afrinaldi, S.Pd

6.

IX B

Ismail Ahmad, S.Pd.I

Dokumen MTs Al-Hidayah Tahun 2017.
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b. Keadaan Siswa
Adapun jumlah siswa yang terdapat di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi dari kelas VII-IX adalah sebagai berikut :
Tabel IV. 5 : Daftar Keadaan Siswa MTs Al-Hidayah Kota Jambi
NO.

KELAS

1.

JENIS KELAMIN

JUMLAH

L

P

VII A

20

26

46

2.

VII B

15

12

27

3.

VIII A

25

14

39

4.

VIII B

13

13

26

5.

IX A

23

10

23

6.

IX B

14

12

26

TOTAL
JUMLAH
73

65

49
187

JUMLAH KESELURUHAN
Dokumen MTs Al-Hidayah Tahun 2017.
6. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran dan
tercapainya tujuan yang ditetapkan maka harus tersedia factor-factor
penunjang terlaksananya proses pembelajaran.
Tabel IV. 6 : Jumlah Sarana yang ada di MTs Al-Hidayah Talang Bakung
Kota Jambi
No.

URAIAN

JUMLAH KETERANGAN

1.

Ruangan Kepala Sekolah

1 ruang

Baik

2.

Ruang Guru

1 ruang

Baik

3.

Ruang Kelas

6 ruang

Baik

1 ruang

Baik

4.

Ruang Perpustakaan Dan Labor
Komputer

5.

Ruang Osis

1 ruang

Baik

6.

Masjid

1 ruang

Baik
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7.

Ruang WC Guru

1 ruang

Baik

8.

Ruang WC Siswa

1 ruang

Baik

Dokumen MTs Al-Hidayah Tahun 2016.
Tabel IV. 7 : Jumlah Prasarana yang ada di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi
No.

URAIAN

JUMLAH KETERANGAN

1.

Lapangan Upacara

1 Unit

Baik

2.

Lapangan Volly

1 Unit

Baik

3.

Lapangan Badminton

1 Unit

Baik

4.

Tenis Meja

1 Unit

Rusak Ringan

Dokumen MTs Al-Hidayah Tahun 2016.

B. Temuan Khusus Dan Pembahasan
1.

Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Di MTs Al-Hidayah Talang Bakung
Kota Jambi
Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada

siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan pelajaran agar
siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran itu.
Penerapan kurikulum yang dilakukan adalah dengan pengembangan
program tahunan, semester, satuan pelajaran dan rencana pengajaran yang
dibuat sebelum guru mengajar. Perencanaan pembelajaran pada hakekatnya
merupakan perencanaan pada jangka waktu tertentu yang berisi tentang apa
yang dilakukan guru dalam mengajar. Dengan demikian, persiapan mengajar
merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam
kegiatan pembelajaran.
Perencanaan pembelajaran perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan
komponen pembelajaran seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, materi
pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat dan sumber pembelajaran serta penilaian
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pembelajaran. Sejak berlakunya kurikulum 1995, pengertian guru mengalami
penyempurnaan, menurut kurikulum 1995 ialah “ Guru adalah perencana dan
pelaksana dari sistem pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Hal ini berfungsi mengembangkan potensi peserta didik. Mengenai
perencanaan pembelajaran, berikut wawancara dengan guru Fiqih yaitu Bapak
Ismail, HB.BA yang mengatakan :
“Sebelum melaksanakan proses pembelajaran Fiqih di kelas, maka
terlebih dahulu saya harus menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan
proses pembelajaran tersebut. Hal itu meliputi mempersiapkan standar
kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, alat praktek (bila
memang diperlukan) dan buku-buku tambahan sebagai penunjang
proses pembelajaran” (Wawancara, 27 Februari 2018).
Observasi penulis sebagai berikut bahwa :
Guru Fiqih yang mengajar di kelas VII A, guru mempersiapkan
silabus dan RPP yang mencakup standar kompetensi, kompetensi
dasar, materi pembelajaran, buku-buku tambahan sebagai penunjang
proses pembelajaran” (Observasi, 12 Februari 2018).
Dalam menyukseskan suatu kurikulum, idealnya peserta didik
dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran, untuk mengidentifikasi standar
kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
alat dan sumber pembelajaran serta penilaian pembelajaran. Dalam hal ini,
mereka dapat menentukan jenis evaluasi untuk melihat keberhasilan dan
kemajuan belajarnya, pelibatan peserta didik tersebut antara lain dapat
dilakukan dengan cara diskusi kelompok dan mencurahkan pendapat satu sama
lain.
Pengamatan terhadap guru Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung
Kota Jambi sebagai berikut bahwa :
“Guru yang mengajar mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi melakukan persiapan pengajaran secara sendiri.
Tidak ada kegiatan untuk melibatkan pihak lain dalam kegiatan
tersebut” (Observasi, 12 Februari 2018).
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Wawancara penulis dengan Kepala MTs Al-Hidayah Talang Bakung
Kota Jambi yaitu Drs. Parsudi yang mengatakan :
“Setiap mata pelajaran apapun di MTs Al-Hidayah Talang Bakung
Kota Jambi ini, diharuskan setiap guru untuk membuat perencanaan
pembelajaran (RPP) yang meliputi program jangka panjang maupun
jangka pendek. Hal ini dilakukan untuk membangun sekolah ini
menjadi lebih baik, dan salah satu usahanya adalah membuat lulusan
dari sekolah ini menjadi lulusan yang berkualitas dan bisa bersaing
dengan sekolah-sekolah lain yang sederajat. Hal itu dapat terwujud
salah satunya apabila guru tersebut membuat perencanaan
pembelajaran yang sistematis dalam proses pembelajaran itu sendiri”
(Wawancara, 22 Februari 2018).
Hasil observasi di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi pada
mata pelajaran Fiqih ditemukan bahwa :
“Program perencanaan pembelajaran tersebut meliputi
tahunan, program semester, satuan pembelajaran dan
pengajaran. Pada dasarnya yang menjadi isi dari program
pada mata pelajaran Fiqih adalah yang tercantum di
(Observasi, 12 Februari 2018).

program
rencana
semester
silabus”

Tahapan perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran Fiqih di MTs
Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi yang meliputi persiapan. Sebagaimana
wawancara dengan guru Fiqih yaitu Bapak Ismail HB.BA yang mengatakan :
“Tahapan perencanaan pembelajaran mata pelajaran Fiqih harus
mempertimbangkan beberapa hal pokok seperti psikologis anak sesuai
dengan pembuatan silabus dan RPP agar proses pembelajaran dapat
berjalan dengan baik. Kemudian dalam tahap pembelajaran
berlangsung interaksi antara guru dengan muridnya secara individual
maupun secara kelompok. Selanjutnya tahap sesudah pembelajaran
setelah pertemuan tatap muka dengan siswa, menilai keberhasilan
siswa apakah sudah mencapai Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar yang sudah ditetapkan” (Wawancara, 27 Februari 2018).
Tahapan perencanaan pembelajaran Fiqih hendaknya memperhatikan
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, maksudnya adalah harus tetap
mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi pelajaran yang
telah diajarkan harus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi
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Dasar, misalnya Thaharah, maka pelajaran yang dipelajari adalah tentang
berwudhu dan lain sebagainya.
Aktivitas guru dalam pembelajaran adalah guru melaksanakan
seefektif mungkin perencanaan yang telah dibuat dalam proses pembelajaran.
Dengan demikian guru Fiqih membutuhkan strategi yang berhubungan dengan
metode pembelajaran yang tepat.
Observasi di kelas VII A sebagai berikut dimana :
“Guru menyampaikan materi sesuai dengan sub pokok bahasan yang
akan diajarkan satuan pelajaran. penyampaian yang dilakukan oleh
guru dimulai dengan ceramah untuk 30 menit dari 90 menit pelajaran
yang tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 10
menit, latihan mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) selama 40
menit dan 10 menit untuk mengakhiri pembelajaran secara
penugasan” (Observasi, 12 Februari 2018).
Selanjutnya masih observasi pada kelas VII A ditemukan :
“Guru memberikan materi dengan metode ceramah, terlihat ada
sebagian siswa yang tidak aktif atau tidak bersemangat selama proses
pembelajaran berlangsung. Namun guru menyadari hal tersebut
dengan memberikan sejumlah pertanyaan tentang permasalahan yang
dihadapi. Selanjutnya siswa tersebut terlihat bisa mengikuti dengan
baik pelajaran yang sedang berlangsung. (Observasi, 12 Februari
2018).
Guru

Fiqih

telah

menyadari

bahwa

metode

yang

dipakai

mempengaruhi pembelajaran yang berlangsung, sehingga dengan demikian
guru mengevaluasi metode yang digunakan dalam pembelajaran, apakah sudah
sesuai dengan situasi dan kondisi anak didik atau tidak.
Metode pembelajaran harus dipilih dan digunakan atas dasar tujuan
bahan pengajaran. Peranan metode adalah sebagai alat untuk menjelaskan
bahan pengajaran agar sampai kepada tujuan pembelajaran.
Wawancara dengan siswi kelas VII A di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi yaitu Futri Nabila yang mengatakan :
“Di kelas VII A guru memang banyak menggunakan metode ceramah,
tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan kepada setiap siswa.
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Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mengerjakan soal-soal
latihan di Lembar Kerja Siswa (LKS)” (Wawancara, 19 Februari
2018).
Berdasarkan temuan diatas, maka strategi yang ditempuh oleh guru
Fiqih dalam pembelajaran di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi
terlihat cukup baik dimana guru melakukan variasi metode dalam mengajar.
Mengenai hal ini, sebagaimana hasil observasi terhadap guru Fiqih di
MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi di kelas VII A saat mengajar,
dimana :
“Guru terlihat bekerja sama dengan siswa jika siswa bertanya tentang
materi yang belum dimengerti. Kemudian juga, sumber belajar yang
kurang memadai, seperti buku paket sebagai penunjang proses
pembelajaran, membuat siswa menghabiskan sebagian waktunya
untuk mencatat sehingga siswa menjadi kurang memperhatikan karena
lebih banyak mencatat dan mendengar penjelasan materi yang
disampaikan oleh guru” (Observasi, 12 Februari 2018).
Sedangkan wawancara dengan siswa kelas VII A di MTs Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi yaitu Rahmat Hidayat Mustafid yang mengatakan :
“Pembelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi,
guru menyampaikan materi pelajaran dengan ceramah lalu berlanjut
ke sesi tanya jawab dimana guru memberikan pertanyaan kemudian
siswa menjawab. Hasil jawaban siswa dicocokkan dengan jawaban
yang benar yang telah ditetapkan oleh guru” (Wawancara, 19 Februari
2018).
Hasil pengamatan penulis terhadap guru Fiqih di MTs Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi dimana metode mengajar yang bervariasi, namun
dikarenakan buku paket sebagai buku yang menunjang proses pembelajaran
tersebut kurang memadai, menyebabkan guru kurang bisa membuat banyak
pilihan dalam menggunakan metode untuk mengajar.
Evaluasi pembelajaran Fiqih ditujukan untuk mengetahui tercapai atau
tidaknya kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam pembelajaran. Dengan
kompetensi dasar ini dapat diketahui tingkat penguasaan materi standar oleh
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peserta didik, baik yang menyangkut : aspek intelektual, sosial, emosional,
spiritual, kreatifitas dan moral.
Hasil pengamatan penulis terhadap guru Fiqih di MTs Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi dimana :
“Setiap menyelesaikan pokok materi pelajaran guru melakukan latihan
soal-soal yang diambil dari isi materi pokok atau soal yang ada pada
buku pegangan guru, untuk mengukur sejauh mana materi pelajaran
dapat dicapai siswa. Guru membuat kisi-kisi soal sesuai dengan
indikator dan memang guru pada awalnya membuat perencanaan”
(Observasi, 19 Februari 2018).
Ulangan harian juga digunakan guru sebagai bentuk evaluasi yang
dilakukan guru secara periodik terhadap materi pokok yang diajarkan, dengan
tujuan merangsang kegiatan siswa, menemukan sebab-sebab kemajuan atau
kegagalan pada siswa tersebut.
Evaluasi lain yang dilakukan guru adalah dengan pemberian tugas
individu. Tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa secara individu, dapat
diberikan setiap minggu dengan bentuk tugas/soal uraian objektif atau non
objektif.
Hasil pengamatan penulis terhadap guru Fiqih di MTs Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi dimana :
“Guru memberikan tugas individu kepada siswa pada materi pelajaran
Fiqih agar mereka mengerjakannya di rumah. Hal ini juga bisa melatih
mereka bekerja secara individu” (Observasi, 19 Februari 2018).
Berdasarkan uraian diatas bahwa guru mata pelajaran Fiqih selain
memberikan tugas pekerjaan di rumah (PR) secara individu dengan
memberikan sejumlah pertanyaan untuk dikerjakan.
2.

Bentuk-bentuk Kesulitan Belajar Siswa Pada Pembelajaran Fiqih Di
MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi
a.

Lemahnya Daya Serap Siswa Terhadap Materi Pelajaran
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Keberhasilan

individu

mempelajari

berbagai

pengetahuan

ditentukan pula oleh tingkat kecerdasannya. Misalnya, suatu ilmu
pengetahuan telah cukup untuk dipelajari oleh seorang individu dalam
taraf usia tertentu, namun kecerdasan individu yang bersangkutan kurang
mendukung, maka pengetahuan yang telah dipelajarinya tetap tidak akan
dimengerti olehnya.
Anak didik adalah berpotensi. Di sekolah, gurulah yang
berkewajiban untuk mendidiknya. Di ruang kelas guru akan berhadapan
dengan sejumlah anak didik dengan latar belakang kehidupan yang
berlainan, dan memiliki daya serap terhadap materi pelajaran yang berbeda
pula.
Wawancara dengan guru Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi yaitu Bapak Ismail HB.BA tentang daya serap siswa
terhadap pelajaran yang rendah, guru Fiqih mengatakan :
“Sebagian siswa di kelas ini memang terlihat lemah dalam
menyerap pelajaran yang diberikan. Padahal mereka selalu rajin
datang ke sekolah, namun dikarenakan faktor intelegensi (IQ) nya
rendah, maka kemampuan untuk menyerap pelajaran atau
memahami pelajaran juga kurang. Ketika pemahaman mereka
tentang pelajaran kurang, maka otomatis minat mereka untuk
belajar pun juga akan berkurang. Hal itulah yang membuat
sebagian dari mereka mendapatkan nilai yang rendah”
(Wawancara, 27 Februari 2018).
Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam
situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi
akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang
rendah. Walaupun begitu siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang
tinggi belum pasti berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan karena
belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang
mempengaruhinya, sedangkan intelegensi adalah salah satu faktor di
antara

faktor

yang

lain.

Jika

faktor

lain

itu

bersifat

menghambat/berpengaruh negatif terhadap belajar, akhirnya siswa gagal
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dalam belajarnya. Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang normal
dapat berhasil dengan baik dalam belajar, jika ia belajar dengan baik,
artinya belajar dengan menerapkan metode belajar yang efisien dan faktorfaktor yang mempengaruhi belajarnya memberi pengaruh yang positif.
Jika siswa memiliki intelegensi yang rendah, ia perlu mendapat pendidikan
di lembaga khusus.
Kondisi siswa yang menjadi objek pendidikan dalam hal ini akan
tidak baik jika dibiarkan demikian, untuk itu guru Fiqih tetaplah mencari
solusi pemecahan masalah terhadap hal ini.
b. Keadaan Ekonomi Keluarga
Suasana keluarga yang tentram dan damai tentunya sangat menunjang
keharmonisan hubungan keluarga. Hubungan orang tua dan anak akan
dirasakan saling memperhatikan dan melengkapi. Apabila anak menemukan
kesulitan belajar, dengan bijaksana dan penuh pengertian orang tuanya
memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap penyelesaian masalah
belajar anaknya.
Berikut hasil wawancara dengan guru Fiqih, Bapak Ismaail HB.BA :
“Memang rata-rata anak yang bersekolah disini merupakan anak yang
tergolong memiliki ekonomi yang rendah. Akan tetapi tidak semua
dari anak-anak tersebut mengalami kesulitan belajar, tetap ada
diantara mereka yang memang pintar. Namun sebagian lain yang tidak
pintar ini, seringkali jika saya perhatikan nilainya sering kali rendah
dan kelakuannya pun terbilang nakal” (Wawancara, 27 Februari
2018).
Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak
kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu, sehingga belajar anak
juga terganggu. Akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan sehingga
anak merasa minder dengan teman lain, hal ini pasti akan mengganggu
belajar anak. Bahkan mungkin anak harus bekerja mencari nafkah sebagai
pembantu orang tuanya walaupun sebenarnya anak belum saatnya untuk
bekerja, hal yang begitu juga akan mengganggu belajar anak. Walaupun tidak
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dapat dipungkiri tentang adanya kemungkinan anak yang serba kekurangan
dan selalu menderita akibat ekonomi keluarga yang lemah, justru keadaan
yang begitu menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih giat dan akhirnya
sukses besar.
Sebaliknya keluarga yang kaya raya, orang tua sering mempunyai
kecenderungan untuk memanjakan anak. Anak hanya bersenang-senang dan
berfoya-foya, akibatnya anak kurang dapat memusatkan perhatiannya kepada
belajar. Hal tersebut juga dapat mengganggu belajar anak.
Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak sekolah untuk membantu
meringankan beban pendidikan bagi siswa.
c. Pengaruh Internet (Gadget)
Seiring meningkatnya Sumber Daya Manusia di zaman era
Globalisasi ini, yang semakin melesat, seperti perubahan teknologi di
masyarakat semakin canggih, sehingga masyarakat dapat mengetahui
informasi secara meluas. Dan masyarakat juga dapat mempermudah
berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan orang lain maupun orang yang
memiliki jarak yang cukup jauh.
Di zaman sekarang ini, internet tidak lagi menjadi hal yang awam atau
tabu dikalangan masyarakat. Akan tetapi internet sudah berubah menjadi
sebuah kebutuhan bagi tiap-tiap orang, baik orang yang bekerja, ibu rumah
tangga dan tidak terkecuali anak-anak sekalipun. Pengaruh internet itu bisa
menjadi positif ataupun sebaliknya menjadi negatif. Hal itu tergantung
bagaimana kita mengelola dan menggunakannya.
Akan tetapi kebanyakan orang terutama pelajar yang menggunakan
Internet (gadget), mereka seperti tidak bisa lepas dari pengaruh gadget
tersebut. Salah satu akibatnya adalah waktu belajar mereka yang menjadi
lebih sedikit dikarenakan waktu mereka terlalu banyak dihabiskan untuk
bermain gadget. Hal ini mengakibatkan mereka menjadi malas untuk belajar
dan

mengulang

pelajaran dirumah.

Sehingga

ketika

dalam proses
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pembelajaran berlangsung, mereka cenderung tidak mengerti terhadap materi
yang disampaikan oleh guru.
Berikut hasil wawancara dengan guru Fiqih, Bapak Ismail HB.BA :
“Salah satu faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan
belajar adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam
penggunaan gadget. Hal inilah yang menyebabkan anak lebih banyak
menghabiskan waktu untuk bermain gadget ketimbang mengulangulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru di sekolah. Sehingga
anak-anak ketika belajar di dalam kelas, mereka menjadi anak yang
pasif atau cenderung tidak aktif dalam proses pembelajaran”
(Wawancara, 27 Februari 2018).
Hendaknya hal ini menjadi perhatian bagi guru, khususnya para orang
tua agar selalu mengawasi para anaknya agar bijak dalam menggunakan
internet, sehingga anak tidak banyak menghabiskan waktu hanya untuk
bermain gadget dan waktu luang pun bisa digunakan oleh anak untuk belajar.
d. Kurangnya Perhatian Siswa Dalam Belajar
Pelaksanaan pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan
menyenangkan. Hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas
guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Kegiatan inti
pembelajaran atau pembentukan kompetensi dikatakan efektif apabila seluruh
peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya.
Hasil observasi peneliti di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi menemukan keterangan sebagai berikut bahwa :
“Siswa terlihat kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Fiqih.
Keaktifan belajar belum terjadi pada sebagian siswa. Mereka tidak
bertanya dan merespon materi yang diberikan oleh guru” (Observasi,
19 Februari 2018).
Saat penulis bertanya kepada siswa yang tidak terlalu bersemangat
mengikuti pembelajaran Fiqih, maka siswa kelas VII A di MTs Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi yaitu Arif Saputra mengatakan bahwa :
“Saya mengalami kesulitan mempelajari Fiqih, saya merasa apa yang
dijelaskan oleh guru sulit untuk dipahami dan dimengerti. Ditambah
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lagi suasana kelas yang agak ribut, sehingga saya jadi agak malas
memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru” (Wawancara,
19 Februari 2018).
Selanjutnya penulis bertanya lagi kepada siswa kelas VII A di MTs
Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi yaitu Habib Leo mengatakan bahwa :
“Saya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran Fiqih karena
suasana kelas yang agak ribut. Hal ini yang membuat saya menjadi
sedikit malas untuk memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru”
(Wawancara, 19 Februari 2018).
Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Jika terjadi siswa
yang terpaksa masuk sekolah di sore hari, sebenarnya kurang dapat
dipertanggungjawabkan. Dimana siswa harus beristirahat, tetapi terpaksa
masuk sekolah, hingga mendengarkan pelajaran sambil mengantuk dan
sebagainya. Sebaliknya jika siswa belajar di pagi hari, pikiran masih segar,
jasmani dalam kondisi yang baik. Jika siswa bersekolah pada waktu kondisi
badannya kesulitan menerima pelajaran, maka tentunya hal ini akan membuat
siswa jenuh. Kesulitan itu disebabkan karena siswa sukar berkonsentrasi dan
berfikir pada kondisi badan yang kurang kondusif. Jadi memilih waktu
sekolah yang tepat akan memberi pengaruh yang positif terhadap belajar.
Pelaksanaan pembelajaran mencakup berbagai langkah yang perlu
ditempuh oleh peserta didik dan guru sebagai fasilitator untuk mewujudkan
kompetensi siswa dalam belajar. Hal ini ditempuh melalui berbagai cara,
tergantung kepada situasi. Termasuk memusatkan perhatian siswa.
3.

Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Mata
Pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi
a. Menciptakan Pembelajaran Lebih Menarik
Kegiatan pembelajaran dikatakan lebih efektif apabila seluruh peserta
didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya. Hasil
observasi di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi pada mata
pelajaran Fiqih ditemukan bahwa :
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“Untuk mengatasi lemahnya daya serap siswa terhadap materi
pelajaran, guru berusaha mengaktifkan siswa dengan membangkitkan
motivasi mereka agar tertuju pada pemberian materi pelajaran yang
disampaikan di kelas. Guru terlihat lebih mengeraskan suaranya agar
didengar sampai ke bangku siswa yang dibelakang dengan jelas, lalu
guru juga terlihat sesekali menerangkan pelajaran dengan berjalanjalan mengitari bangku siswa agar siswa bisa fokus dalam belajar, dan
guru juga tidak memberikan materi pelajaran begitu banyak dalam
waktu yang lama, namun guru membaginya kepada beberapa/waktu
agar siswa dapat bertanya tentang materi yang belum mereka
mengerti” (Observasi, 26 Februari 2018).
Wawancara dengan salah seorang siswa di kelas VII A di MTs AlHidayah Talang Bakung Kota Jambi yaitu Vanisa Fitri mengatakan :
“Saya bisa menyimak materi yang disampaikan oleh guru mata
pelajaran Fiqih karena guru menerangkan pelajaran sambil berjalanjalan mengitari bangku kami, dan guru membaginya kepada beberapa
waktu dalam menyampaikan materi pelajaran agar kami dapat
bertanya tentang materi yang belum dimengerti” (Wawancara, 26
Februari 2018).
Berdasarkan keterangan diatas, berarti guru telah memiliki usaha
dalam membangkitkan perhatian siswa dalam pembelajaran mata pelajaran
Fiqih.
b. Menggunakan Metode Mengajar yang Bervariasi
Guru menyadari bahwa metode yang dipakai mempengaruhi
pembelajaran

yang

berlangsung,

sehingga

dengan

demikian

guru

menggunakan metode mengajar yang lebih bervariasi. Berkaitan dengan itu,
maka wawancara dengan guru mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi yaitu Bapak Ismail HB.BA mengatakan :
“Untuk mengatasi perhatian siswa yang kurang selama proses
pembelajaran dan menciptakan suasana belajar yang aktif dan
interaktif, maka guru melakukan penggunaan sejumlah metode yang
biasanya jarang digunakan. Metode yang digunakan seperti,
demonstrasi, kerja kelompok dan memberikan tugas kepada siswa”
(Wawancara, 27 Februari 2018).
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Hasil observasi di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi pada
mata pelajaran Fiqih ditemukan bahwa :
“Saat belajar siswa masih ditemukan sering ribut di kelas tidak
memperhatikan guru saat mengajar dan tidak memiliki konsentrasi
penuh untuk menerima pelajaran. Tindakan yang digunakan guru
adalah mengarahkan siswa agar memperhatikan materi yang
diajarkan. Salah satunya guru Fiqih juga berupaya memberikan
metode mengajar yang bervariasi. Metode yang sering digunakan guru
saat mengajar adalah ceramah, diskusi, dan demonstrasi yang
digunakan secara bergiliran sesuai dengan materi yang diberikan”
(Observasi, 26 Februari 2018).
Guru tidak harus melupakan kedudukan metode untuk membantu guru
agar mengajar lebih interaktif. Sejumlah metode yang telah digunakan guru
bisa mengantisipasi kesulitan belajar siswa. Kegiatan pembelajaran adalah
suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya
guna membelajarkan anak didik.
Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar, perpaduan dari
unsur manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan
sebagai mediumnya. Disana semua komponen pengajaran diperankan secara
optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum
pengajaran dilaksanakan.
Wawancara dengan salah seorang siswi di kelas VII A di MTs AlHidayah Talang Bakung Kota Jambi yaitu Tria Melani Ningsih mengatakan :
“Guru kadang mengajar menggunakan metode kerja kelompok,
dimana ketua kelompok yang bertanggung jawab untuk berbagi
pengetahuan ke kelompok lain dan mengajari anggotanya tentang
pelajaran yang dipahaminya, metode kerja kelompok yang kemudian
hasil pelajaran akan ditampilkan di depan kelas” (Wawancara, 26
Februari 2018).
Berdasarkan keterangan diatas, berarti guru telah menggunakan
metode mengajar yang bervariasi dalam pembelajaran pada mata pelajaran
Fiqih.
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c. Menyelesaikan Masalah Belajar Siswa
Pada awalnya kemauan siswa dalam mempelajari Fiqih masih kurang,
hal ini terlihat dari lemahnya pemahaman siswa terhadap pelajaran yang
sudah diberikan oleh guru.
Wawancara dengan Bapak Ismail HB.BA selaku guru Fiqih di MTs
Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi berikut ini :
“Pada pertemuan awal dalam proses pembelajaran Fiqih, saya melihat
ada sebagian siswa yang terlihat kurang memahami pelajaran dengan
baik” (Wawancara, 27 Februari 2018).
Hasil observasi di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi pada
mata pelajaran Fiqih ditemukan bahwa :
“Guru Fiqih dalam meningkatkan pelaksanaan pembelajaran salah
satunya dengan memberikan motivasi atau dorongan semangat untuk
belajar lebih giat lagi dari sebelumnya” (Observasi, 26 Februari 2018).
Wawancara dengan siswi kelas VII A di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi yaitu dengan Jihan Syahira yang mengikuti pembelajaran
Fiqih mengatakan :
“Guru terkadang memberikan pujian kepada siswa yang sungguhsungguh dalam mengikuti pembelajaran. Di samping itu guru juga
membantu memecahkan masalah siswa jika siswa kesulitan belajar di
kelas” (Wawancara, 26 Februari 2018).
Hal ini sangat berguna bagi peningkatan pelaksanaan pembelajaran
pada masa yang akan datang pada mata pelajaran Fiqih. Upaya ini bila
dilakukan secara kontinyu atau berkesinambungan maka akan terlihat
hasilnya pada prestasi belajar siswa.
Penerapan suatu metode yang tidak dilakukan guru di MTs AlHidayah Talang Bakung Kota Jambi telah disesuaikan dengan macam materi
yang akan diajarkan dan tujuan yang akan dicapai dalam pelajaran.
Jadi satu metode yang ada tidak dikatakan serba guna. Siswa bukan
hanya dituntut untuk menguasai materi pelajarannya saja, akan tetapi lebih

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

58

dituntut siswa mahir dalam mempraktekkannya, untuk itu metode yang tepat
dalam memberikan pelajaran telah diperhatikan guru untuk meningkatkan
perhatian siswa.
Pengamatan penulis di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi
dalam pembelajaran Fiqih dimana :
“Guru saat mengajar di kelas menggunakan metode ceramah, dan saat
sesi tanya jawab, dan melakukan praktik tentang materi yang
dipelajari. Dengan demikian, kondisi pembelajaran tidak terkesan
monoton” (Observasi, 26 Februari 2018).
Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa dalam proses
pembelajaran di kelas, maka guru Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung
Kota Jambi menggunakan metode yang bervariasi.
d. Penataan posisi tempat duduk para siswa
Demi kelancaran proses belajar mengajar, salah satu cara yang dapat
dilakukan oleh guru adalah menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif.
Hal ini misalnya mengatur posisi tempat duduk siswa, dengan siapa teman
sebangkunya, urutan ke berapa posisi tempat duduknya.
Wawancara dengan Bapak Ismail HB.BA selaku guru Fiqih di MTs
Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi berikut ini :
“Mengetahui ada salah seorang siswa yang mengalami kesulitan
penglihatan, ketika mata pelajaran berlangsung saya memindah posisi
tempat duduk siswa tersebut di bangku yang depan agar ia dapat
melihat dengan baik ke papan tulis. Selanjutnya apabila ada siswa
yang kemampuan intelektualnya kurang, maka siswa tersebut saya
pasangkan dengan temannya yang pintar agar siswa tersebut bisa
saling berinteraksi selama proses pembelajaran” (Wawancara, 27
Februari 2018).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1.

Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi berjalan dengan baik karena sebelum mengajar, guru
terlebih dahulu mempersiapkan perangkat pembelajaran, seperti : Silabus,
RPP (yang mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar), materi
pembelajaran

dan

buku-buku

tambahan

sebagai

penunjang

proses

pembelajaran.
2.

Bentuk-bentuk kesulitan belajar pada mata pelajaran Fiqih di MTs AlHidayah Talang Bakung Kota Jambi, yaitu :
a.

Lemahnya daya serap siswa terhadap materi pelajaran. Masih adanya
sebagian siswa yang memiliki daya serap yang lemah terhadap materi
pelajaran. Hal ini dikarenakan faktor intelegensi (IQ) mereka yang rendah
sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyerap dan
memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

b.

Keadaan ekonomi keluarga. Mayoritas siswa yang bersekolah di MTs AlHidayah Talang Bakung Kota Jambi tergolong memiliki ekonomi yang
rendah atau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hal ini dapat
mempengaruhi motivasi anak dalam belajar karena beberapa kebutuhan
pokok sang anak kurang terpenuhi sehingga anak terkadang merasa
minder dan dirundung kesedihan, tentunya hal ini dapat mengganggu
belajar anak.
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c.

Pengaruh internet/gadget. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap
anak dalam penggunaan gadget yang mana menyebabkan anak lebih
banyak menghabiskan waktu dirumah hanya untuk bermain gadget
daripada belajar. Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif ketika dalam
proses pembelajaran dikelas.

d.

Kurangnya perhatian siswa dalam belajar. Suasana kelas yang tidak
tenang tentu dapat menyebabkan konsentrasi siswa terhadap pelajaran
menjadi tidak fokus dan terpecah sehingga hal ini mengganggu perhatian
siswa dalam menyimak materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru.

3. Upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar pada mata pelajaran fiqih di
MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi, yaitu :
a.

Menciptakan

pembelajaran

yang

lebih

menarik.

Guru

sesekali

menerangkan pelajaran dengan berjalan mengitari bangku siswa agar
siswa bisa fokus selama pelajaran.
b.

Menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Selama proses
pembelajaran, guru berupaya menyampaikan materi pelajaran dengan
menggunakan metode mengajar yang bervariasi, seperti : ceramah, tanya
jawab, demonstrasi, diskusi kelompok dan pemberian tugas kepada siswa
ketika memang diperlukan.

c.

Menyelesaikan masalah belajar siswa. Apabila terdapat siswa yang
mengalami masalah ketika proses belajar berlangsung, maka guru
membantu memberikan dorongan/motivasi kepada siswa agar lebih giat
belajar dari sebelumnya.

d.

Penataan posisi tempat duduk para siswa. Salah satu strategi guru dalam
menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif, yaitu guru mengatur
posisi tempat duduk para siswa, seperti siswa yang mengalami kesulitan
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dalam penglihatan akan ditempatkan di barisan paling depan agar siswa
tersebut lebih mudah memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru.
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B. Rekomendasi
Ada beberapa hal yang peneliti sarankan dalam upaya guru mengatasi
kesulitan belajar mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi :
1.

Kepada guru mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi agar selalu berusaha melakukan perencanaan sebelum melaksanakan
pembelajaran, meningkatkan kemampuan para siswa, menggunakan berbagai
metode pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih efektif, dan
melakukan

evaluasi

pembelajaran

untuk

mengetahui

seberapa

jauh

kemampuan yang didapat para siswa selama mengikuti proses pembelajaran.
2. Kepada para guru di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi agar lebih
meningkatkan wawasan dan pengetahuan dengan membaca berbagai referensi,
khususnya yang berkaitan dengan mata pelajaran Fiqih agar menjadi lebih
profesional dan memiliki kompetensi dalam menguasai desain pembelajaran
khususnya pada mata pelajaran Fiqih.
3. Kepada para siswa agar lebih rajin dan giat belajar, selalu mendengarkan
nasehat yang diberikan oleh para guru, dan selalu menjaga akhlaknya dengan
baik.
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C. Kata Penutup
Puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan taufik dan hidayah-Nya. Kemudian, shalawat beserta salam tidak
lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dapat
diselasaikan atas bantuan dari berbagai pihak, antara lain pihak MTs Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi, dan pihak Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Walaupun skripsi ini merupakan hasil maksimal dari sebuah karya tulis
yang penulis kerjakan, namun penulis menyadari masih terdapat banyak sekali
kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya
membangun sangatlah penulis harapkan. Atas perhatiannya penulis ucapkan
terima kasih.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

Judul Skripsi : Upaya Guru Fiqih Mengatasi Kesulitan Belajar Mata
Pelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi.
A. Wawancara
1. Kepala Sekolah
a)

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi ?

b)

Mengapa terjadinya kesulitan belajar pada mata pelajaran Fiqih di MTs AlHidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

c)

Apa yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar pada mata pelajaran
Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

d)

Bagaimana upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam membantu guru
untuk mengatasi kesulitan belajar pada mata pelajaran Fiqih di MTs AlHidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

2. Guru
a)

Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang
Bakung Kota Jambi ?

b)

Apa saja bentuk-bentuk kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih di
MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

c)

Mengapa terjadinya kesulitan belajar pada mata pelajaran Fiqih di MTs AlHidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

d)

Apa yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar pada mata pelajaran
Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

e)

Bagaimana sikap dan perhatian siswa pada proses pembelajaran mata
pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

f)

Strategi apa yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan siswa dalam
belajar pada mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi ?

g)

Bagaimana upaya guru dalam membangkitkan perhatian siswa dalam
pelajaran mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi ?

h)

Bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata
pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

i)

Kendala apa saja yang dihadapi guru dalam mengatasi kesulitan belajar
siswa pada mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi ?

j)

Apabila kendala yang dihadapi guru dalam mengatasi kesulitan belajar pada
siswa tidak dapat ditanggulangi, bagaimana usaha guru selanjutnya ?

3. Siswa
a)

Apakah anda mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran Fiqih di MTs
Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

b)

Kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika belajar pada mata pelajaran
Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

c)

Apakah ada usaha dari diri anda ketika mengalami kesulitan belajar pada
mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

d)

Usaha apa yang saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan belajar pada
mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi ?

e)

Apakah saudara mengungkapkan rasa kesulitan dalam belajar pada saat
pelajaran sedang berlangsung pada mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi ?

B. Observasi
1. Pelaksanaan pembelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
2. Faktor penyebab kesulitan belajar pada mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah
Talang Bakung Kota Jambi.
3. Sikap dan perhatian siswa dalam belajar pada mata pelajaran Fiqih di MTs AlHidayah Talang Bakung Kota Jambi.
4. Strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dalam belajar pada mata
pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
5. Upaya guru dalam membangkitkan perhatian siswa dalam pelajaran pada mata
pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.

6. Upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada saat pelajaran sedang
berlangsung pada mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota
Jambi.
7. Kendala apa saja yang dihadapi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa
pada mata pelajaran Fiqih di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.

C. Dokumentasi
1. Historis dan geografis di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
2. Visi, misi dan tujuan di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
3. Struktur Organisasi di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
4. Kurikulum di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
5. Keadaan guru dan siswa di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
6. Keadaan sarana dan prasarana di MTs Al-Hidayah Talang Bakung Kota Jambi.
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