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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Upaya  Guru Al-Qur’an Hadits

1. Definisi Upaya

Definisi upaya menurut kamus besar bahasa indonesia Adalah 

“usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan sesuai dengan rencana 

dan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.
1
 Upaya guru

adalah usaha yang dilakukan oleh guru
2
.

Yang dimaksud dengan upaya dalam tesis ini adalah upaya( Usaha 

)  yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Qur‟an  peserta 

didik kelas VIII di MTs Attaqwa Kresno Widodo Tahun Pelajaran 2016. 

2. Pendidik Dalam Konteks Pendidikan Islam

Definisi guru adalah:

  “Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab 

dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang 

disebut guru adalah orang orang yag memiliki kemampuan merancang 

program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar 

peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat 

kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan”.
3

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut murabbi, 

mu‟allim, muaddib, mudarris, muzakki, dan ustadz. 

1) Murabbi

1
.Departermen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995), h. 601. 
2
Hasbullah, Otonomi Pendidikan, PT. Raja Grafindo,( Jakarta , Th.2004), h 121 

3
Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-3, h. 15 
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  Istilah murabbi merupakan bentuk (sigah) al-ism al-fa‟il 

yang berakar dari tiga kata. Pertama, berasal dari kata rabba, yarbu, 

yang artinya zad dan nama (bertambah dan tumbuh). Kedua, berasal 

dari kata rabiya, yarba yang mempunyai makna tumbuh dan menjadi 

besar. Ketiga, berasal dari kata rabba, yarubbu yang artinya, 

memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara.
4
 

 

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, 

kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah 

mendidik aku waktu kecil".
5
 

 

 Istilah murabbi sebagai pendidik mengandung makna yang 

luas, yaitu a) mendidik peserta didik agar kemampuannya terus 

meningkat; b) memberikan bantuan terhadap peserta didik untuk 

mengembangkan potensinya; c) meningkatkan kemampuan peserta 

didik dari keadaan yang kurang dewasa menjadi dewasa dalam 

pola pikir, wawasan, dan sebagainya; d) menghimpun semua 

komponen-komponen pendidikan yang dapat mensukseskan 

pendidikan; e) memobilisasi pertumbuhan dan perkembangan 

anak; f) memperbaiki sikap dan tingkah laku anak dari yang tidak 

baik menjadi lebih baik; g) rasa kasih sayang mengasuh peserta 

didik, sebagaimana orang tua mengasuh anak-anak kandungnya; h) 

pendidik memiliki wewenang, kehormatan, kekuasaan, terhadap 

                                                           
4
Adib Bisri dan Munawwair A. Fatah, Op. cit., h. 229, dan lihat Ramayulis dan Samsul 

Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 139 
5
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. 

Intermasa, 1993), h. 428 
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pengembangan kepribadian anak; i) pendidik merupakan orang tua 

kedua setelah orang tuanya di rumah yang berhak atas 

perkembangan dan pertumbuhan si anak. Secara ringkas term 

murabbi sebagai pendidik mengandung empat tugas utama; 

a) Memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang 

dewasa; 

b) Mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan; 

c) Mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan; 

d) Melaksanakan pendidikan secara bertahap.
6
 

 

2) Mu‟allim 

“Muallim berasal dari al-Fi‟l al-madi „allam, 

mudari‟nyayu‟allimu, dan masdarnya al-ta‟lim.Artinya, telah 

mengajar, sedang mengajar, dan pengajaran.Kata mu‟allim 

mmiliki arti pengajar atau orang yang mengajar.Mu‟llim 

merupakan al-ism al-fa‟il dari „allama yang artinya orang yang 

mengajar.Dalam bentuk tsulatsi mujarrod,masdar dari „alima 

adalah „ilmun, yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia 

disebut ilmu”.
7
 

 

Berkenan dengan istilah mua‟allim, terdapat dalam al-

Qur‟an, sebagai berikut:  

Artinya: “Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu 

yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan 

kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”.
8
 

 

                                                           
6
Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 

h. 140 
7
Al-Jurjani, al-Ta‟rifat, (Tunisia: Dar al-Tunisiyat,tt), h. 82 

 
8
Departemen Agama Republik Indonesia, Op. cit., h. 38 
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   Berdasarkan ayat diatas, maka mu‟allim adalah orang yang 

mampu untuk merekonstruksi bangunan ilmu secara sistematis 

dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, 

kecakapan, dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan hakekat 

sesuatu. Mu‟llim adalah orang yang memiliki kemampuan unggul 

dibandingkan dengan peserta didik, yang dengannya ia dipercaya 

menghantarkan peserta didik kearah kesempurnaan    

3) Mu‟addib  

“Mu‟addib merupakan al-ism al-fa‟il dari madi-nya 

„addaba. „Addaba artinya mendidik, sementara mu‟addib 

artinya orang yang mendidik atau pendidik.Dalam wazan fi‟il 

tsulasi mujarrod, masdar„adduba adalah „addaban artinya 

sopan, berbudi baik.Al-„addabu artinya kesopanan.Adapun 

masdar dari „addaba adalah ta‟dib, yang artinya pendidikan”.
9
 

 

Secara etimologi mu‟addib merupakan bentukan masdar 

dari kata „addaba yang berarti memberi adab, mendidik.
10

Adab 

dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan tatakrama, sopan 

santun, akhlak, budi pekerti.Anak beradab biasanya dipahami 

sebagai anak yang sopan yang mempunyai tingkah laku yang 

terpuji. 

Dalam kamus bahasa arab, al-Mu‟jam al-Wasit istilah 

mu‟addib mempunyai makna dasar sebagai berikut: a) ta‟dib 

berasal dari kata “‟aduba-ya‟dubu” yang berarti melatih, 

mendisiplin diri untuk berperilaku yang baik dan sopan santun; b) 

                                                           
9
A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesaia Terlengkap, (Yogyakarta: 

Pondok pesantren al-Munawwir, 1984), h. 13 
10

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya, 1990), h. 37 
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kata dasarnya “„adaba-ya‟dibu” yang artinya mengadakan pesta 

atau perjamuan yang berarti berbuat dan berperiku sopan; c) 

„addaba mengandung pengertian mendidik, melatih, memperbaiki, 

mendisiplin, dan memberikan tindakan.
11

 

Secara terminologi mu‟addib adalah seorang pendidik 

yang bertugas untuk menciptakan suasana belajar yang dapat 

menggerakkan peserta didik untuk berperilaku atau beradab sesuai 

dengan norma-norma, tata susila dan sopan santun yang berlaku 

dalam masyarakat.
12

 

4) Mudarris 

Secara etimologi mudarris besaral dari bahasa Arab, yaitu: 

 

sigah al-Ism al-fa‟il al-madi darrosa. Darrosa artinya mengajar, 

sementara mudarris artinya guru, pengajar.
13

 Dalam bentuk al-fi‟il 

al-madi tsulatsi mujarrod, mudarris berasal dari kata 

darrosa,mudhori-nya yadrusu,masdar-nya darsan, artinya telah 

mempelajari, sedang / akan mempelajari, dan pelajaran.
14

 

Secara terminologi mudarris adalah: 

“orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, 

serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara 

berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, 

memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan 

sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan”.
15

 

5) Mursyid 

                                                           
11

al-Mu‟jam al-Wasit, Kamus Arab, (Jakarta: Matha Angkasa, tt), h. 1 
12

Ramayulis dan Samsul Nizar, Op. cit,, h. 142  
13

A.W. Munawwir, Op. cit., h. 335 
14

Mahmud Yunus, Op. cit., h. 126 
15

Muhaimin, pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Madrasasah 

dan Perguruan tinggi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 50  
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Secara etimologi istialah mursyid barasal dari bahasa Arab, 

dalam bentuk al-Ism al-fa‟il dari al-fi‟il al-madi rasysyada artinya 

„allama; mengajar. Sementara mursyid memiliki persamaan maksa 

dengan kata al-dalil dan mu‟allim, yang artinya penunjuk, pemimpin, 

pengajar, dan instruktur. Dalam bentuk sulasi mujarrod masdar-nya 

adalah rusydan / rasyadan, artinya balagah rasyadahu (telah sampai 

kedewasaannya). Al-rusydu juga mempunyai arti al-„aqlu, yaitu akal, 

pikiran, kebenaran, kesadaran, keinsyafan. Al-irsyad sama dengan al-

dilalah, al-ta‟lim, al-masyurah artinya petunjuk, pengajaran, nasehat, 

pendapat, pertimbangan, dan petunjuk.
16

 

 

Secara terminologi mursyid adalah: 

“merupakan salah satu sebutan pendidik/guru dalam pendidikan 

Islam yang bertugas untuk membimbing peserta didik agar ia mampu 

menggunakan akal pikirannya secara tepat, sehingga ia mencapai 

keinsyafan dan kesadaran tentang hakekat sesuatu atau mencapai 

kedewasaan berfikir. Mursyid berkedudukan sebagai pemimpin, 

penunjuk jalan , pengaruh, bagi peserta didiknya agar ia memperoleh 

jalan yang lurus”.
17

 

 

3. Upaya Guru Al-Qur’an Hadits 

  Pendidikan adalah proses interaksi antara pendidik atau guru dan 

siswa, yang terjadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Pendidikan 

adalah upaya sadar yang diarahkan untuk mencapai perbaikan di segala 

aspek kehidupan manusia.
18

 

 Guru yang bermutu dan Profesional harus mampu melaksanakan 

peranannya dengan baik. Sardiman, A. M menyatakan bahwa peranan guru 

antara lain: sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Berkaitan 

dengan ketiga peranan tersebut maka dapat dirincikan lagi peranan guru 

                                                           
16

A.W. Munawwir, Op. cit.,h. 535 
17

Ramayulis dan samsul Nizar, Op.cit., h. 143  
18

Arif Rohman, op.cit, h.8. 
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antara lain; sebagai informator, organisator, motivator, pengarah, inisiator, 

transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator.
19

 

Adapun peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan 

akhlak antara lain; sebagai pendidik (educator), pengajar (teacher), dan 

teladan.
20

 

 Peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak 

sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Ali Quthb bahwa pembinaan 

akhlak dapat dilakukan dengan cara: melalui pemahaman dan pengertian, 

melalui anjuran dan himbauan dan latihan pembiasaan serta mengulang-

ulang.
21

 

  Menurut Abdul Azis Abdul mazid, mengatakan untuk membina 

akhlak diperlukan pujian kepada anak “seorang guru yang baik, harus 

memuji muridnya. Jika ia melihat ada kebaikan dari metode yang 

ditempuhnya itu, dengan mengatakan kepadanya kata-kata “bagus”, 

“semoga Allah memberkatimu”, atau dengan ucapan “engkau murid yang 

baik”.
22

 

   Sedangkan menurut Muhammad Ali quthb, dalam membina akhlak 

diperlukan pembiasaan yang merupakan metode pendidikan Islam yang 

                                                           
19

Sardiman, A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2001), Cet. Ke-9, h. 141 - 144  
20

Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2003), 

Cet. Ke-15, h. 7 -8 
21

M. Ali Quthb, Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam, (Bandung: Diponegoro, 

1983), h. 79 
22

Abdul Azis Abdul Mazid, Al-Qissah fi al-tarbiyah, penerjemah Neneng Yanti Kh. Dan 

IipDzulkifli Yahya, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h. 4  
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dapat dilaksanakan dengan cara “anak dibiasakan untuk melakukan 

sesuatu yang tertib dan teratur”.
23

 

Adapun peranan guru Al- qur‟an Hadits dalam mengatasi kesulitan 

membaca Al-Qur‟anb dalam penelitian ini adalah peranannya sebagai 

pendidik, pengajar, dan teladan  dengan rincian sebagai berikut: 

a.  Peranan Guru Sebagai Pendidik 

   Pendidikan adalah proses pengubahan sikap ada tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan 

mendidik. Pendidik adalah orang yang mendidik.
24

 Mendidik berarti 

mentransper nilai-nilai (transfer of values) kepada peserta didik. Nilai-

nilai tersebut harus diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. 

Mendidik adalah mengantarkan anak didik agar menemukan dirinya, 

menemukan kemanusiaannya. Mendidik adalah memanusiakan 

manusia.
25

 

           Pendidikan adalah usaha pendidik memimpin anak didik secara 

umum untuk mencapai perkembangannya menuju kedewasaan 

jasmani maupun rohani, dan bimbingan adalah usaha pendidik 

memimpin anak didik dalam arti khusus misalnya memberikan 

dorongan atau motivasi dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi anak didik.
26

 

 

  Menurut Hamzah B Uno, tugas edukasional guru berkaitan 

dengan fungsinya sebagai pendidik, bersifat: 

1) Motivasional 

                                                           
23

M. Ali Quthb, Op. cit, h. 374 
24

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Op. cit., h. 232 
25

Sardiman, A.M, Op. cit , h 136    
26

Ibid. 
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2) Pendisiplinan 

3) Sanksi (reward and punishment).
27

 

 Sehubungan dengan beberapa fungsi yang dimiliki guru, maka 

terdapat beberapa aspek utama yang merupakan kecakapan serta 

pengetahuan dasar bagi guru, yakni;   

1) Guru harus dapat memahami dan mnempatkan kedewasaannya.  

Sebagai pendidik harus mampu menjadikan dirinya sebagai 

teladan. Teladan dalam hal ini bukan berarti guru harus seorang 

yang istimewa. Guru harus berlaku biasa, terbuka serta 

menghindarkan segala perbuatan tercela dan tingkah laku yang 

akan menjatuhkan martabat sebagai seorang pendidik.  

2) Guru harus mengenal diri siswanya. Bukan saja mengenal sifat 

dan kebutuhannya secara umum sebagai sebuah kategori, bukan 

saja mengenal jenis minat dan kemampuan, serta cara dan gaya 

belajarnya, tetapi juga mengetahui secara khusus sifat, 

bakat/pembawaan, minat, kebutuhan, pribadi serta aspirasi 

masing-masing anak didiknya.  

3) Guru harus memiliki kecakapan memberikan bimbingan. Guru 

perlu memiliki pengetahuan yang memungkinkan dapat 

menetapkan tingkat-tingkat perkembangan setiap anak didiknya, 

baik perkembanga emosi, minat dan kecakapan khusus, maupun 

dalam prestasi-prestasi skolastik, fisik dan sosial. Dengan 

mengetahui taraf-taraf perkembangan dalam berbagai aspek, 

maka guru akan dapat menetapkan rencana yang lebih sesuai 

sehingga anak didik akan mengalami pengajaran yang 

menyeluruh dan integral. 

4) Guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan 

pendidikan di Indonesia yang pada umumnya sesuai dengan 

tahap-tahap pembangunan. Pengetahuan ini sebagai landasan 

atau memberi makna pada arah perkembangan anak didiknya. 

Anak didik berkembang dan berubah dan tidak hanya asal 

berkembang dan berubah, melainkan akan berkembang sesuai 

dengan pengalaman berdasarkan minat dan kebutuhan yang 

ingin dicapainya. 

5) Guru harus memiliki pengetahuan yang bulat dan baru mengenai 

ilmu yang diajarkannya, perkembangan budaya manusia yang 

menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini 

tumbuh dengan pesatnya, sehingga membawa akibat-akibat 

dalam berbagai kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu 
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Hamzah B. Uno, Op. cit., h. 21 
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pengetahuan yang diajarkan kepada anak didik pun harus dapat 

mengikuti perkembangan budaya manusia.
28

 

 

  Tugas guru harus berpusat pada: 

1) Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi 

pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang; 

2) Memberikan fasilita pencapaian tujuan melalui pengalaman 

belajar yang memadai; 

3) Memberikan perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, 

nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Dengan demikian guru tidak 

hanya terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan tetapi 

lebih dari itu, ia bertanggung jawab atas keseluruhan 

perkembangan kepribadian siswa.
29

 

 

 Sebagai pendidik guru harus mampu memberikan bimbingan. 

Oleh karena itu guru harus mampu untuk: 

 

1) Mengenal dan memahami setiap siswa baik secara individu 

maupun kelompok; 

2) Memberikan penerangan kepada siswa mengenai hal-hal yang 

diperlukan dalam pembelajaran; 

3) Memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat 

belajar sesuai dengan kemampuan pribadinya; 

4) Membantu setiap siswa dalam menguasai masalah-masalah 

pribadi yang dihadapinya; 

5) Menilai keberhasilan setiap langkahkegiatan yang telah 

dilakukan.
30

 

 

  Selanjutnya secara lebih terperinci berkaitan dengan peran 

guru sebagai pendidik, ia harus mampu memberikan bimbingan  kepada 

siswanya sebagai berikut:  

1) Dapat menimbulkan minat dan semangat belajar siswa melalui 

mata pelajaran yang diajarkan. 

2)  Memiliki kecakapanuntuk memimpin dan menuntun siswa, baik 

secara individu maupun kelompok; 

3) Dapat menghubungkan materi pelajaran dengan pengamalan-

pengamalan praktis; 

     4)   Dibutuhkan siswa untuk memperoleh nasehat dan bantuan; 

                                                           
28

Sardiman, A.M, Op. cit., h. 139-141 
29

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), Cet. Ke-4, h. 97 
30

Ibid., h. 100 
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5)   Mencarai kontak dengan siswa di luar kelas; 

a) Membuat kontak dengan orang tua siswa; 

b) Memiliki minat dan semangat untuk memberikan 

pelayanan sosial terhadap siswanya; 

c) Ikhlas untuk melakukan pekerjaan ekstra.
31

  

 

  Peranan guru pendidikan  Islam dalam membina merupakan 

peranannya sebagai pendidik , karena pembinaan merupakan proses 

transper rohani/nilai kepada siswa.  

Peranan guru sebagai pendidik, memiliki tugas dan tanggung 

jawab  untuk menyampaikan  dan  menanamkan  nilai-niali (transfer of 

values)  kepada anak didiknya.
32

 

Peranan guru sebagai pendidik dalam pembinaanadalah:    

 

        “Kegiatan guru dalam memberi contoh, tuntunan, petunjuk dan    

keteladanan     yang dapat diterapkan atau ditiru siswa dalam sikap 

dan perilaku yang baik (Akhlakul karimah) dalam kehidupan sehari-

hari. Adapun aspek yang dominan untuk dikembangkan dalam 

proses pendidikan ini adalah aspek afektif (sikap dan nilai)”.
33

 

 

  Penelitian ini memfokuskan pada peranan guru sebagai pendidik 

dalam upaya mendidik siswa untuk menghayati dan mengamalkan 

ajaran Islam dalam kehidupanya terutama dalam pembinaan akhlak 

mulia.   

Berdasarkan teori dan pendapat para pakar pendidikan yang 

telah dikemukakan di atas, maka penulis rincikan indikator peranan 

guru sebagai pendidik, dalam pembinaan akhlak sebagai berikut: 

1) Menyusun program tahunan dan program semester. 
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Ibid., h. 100-101 
32

AS. Hornby,Loc. cit. 
33

Hadirja Paraba, Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembina Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta: Friska Agung Insani, 1999), Cet. Ke-3,h. 15 
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2) Menyususn silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, rencana 

pembinaan akhlak siswa, baik yang tercakup dalam kegiatan 

kurikuler maupun ekstra kurikuler 

3) Melakukan pembinaan baik di dalam maupun di luar kelas. 

4) Mengenal dan memahami setiap siswa baik secara individu 

maupun kelompok. 

5) Memantau perkembangan prilaku siswa secara kontinyu. 

6) Mampu memotivasi siswa. 

7) Menanamkan kedisiplinan kepada diri siswa. 

8) Melakukan pendekatan, memberikan nasehat, dan bantuan, 

terutama kepada siswa yang bermasalah. 

9) Membimbing siswa melalui pengalaman-pengalaman praktis. 

10) Membimbing siswa dalam melakukan praktek ibadah. 

11) Membimbing siswa untuk menghayati dan mengamalkan ajaran 

Islam dalam   kehidupan. 

12) Menilai keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah 

dilakukan melalui penilaian portofolio. 

13) Melakukan penilaian hasil dan penilaian proses pembinaan
34

 

           b.  Peranan Guru Sebagai Pengajar 

  Pengajaran adalah “pemberian petunjuk kepada orang supaya 

diketahui (dituruti)”
35

Peranan  guru sebagai  pengajar memiliki tugas 

dan tanggung jawab untuk menyampaikan  ilmu (transfer of 

knowledge) kepada siswanya.
36

 

Peranan guru sebagai pengajar dalam pembinaan akhlak adalah: 

        “Kegiatan yang dilakukan guru dalam mentransfer atau 

memberikan pengetahuan dan informasi sebanyak-banyaknya 

kepada siswa sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah 

ditetapkan. Di dalam kegiatan mengajar ini tentu ada unsur 

pendidikan. Akan tetapi aspek yang dominan untk dikembangkan 

dalam mengajar adalah aspek Kognitif (pengetahuan)”.
37
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Tugas guru sebagai pengajar adalah menyampaikan dan 

mengembang ilmu pengetahuan (transfer of knowledge).
38

 

  Secara umum tugas guru sebagai pengelola pembelajaran 

adalah: 

 

        “menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas yang kondusif 

bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai 

hasil yang baik. Tugas instruksional guru berkaitan dengan fungsi 

mengajar, bersifat; penyampaian materi, pemberian tugas-tugas 

kepada peserta didik, mengawasi dan memeriksa tugas.
39

 

 

  Sedangkan secara khusus, tugas guru sebagai pengelola proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Menilai kemajuan program pembelajaran 

2) Mampu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik 

belajar sambil bekerja (learning by doing). 

3) Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

menggunakan alat-alat belajar. 

4) Mengkoordinasi, mengarahkan dan memaksimalkan kegiatan 

kelas. 

5) Mengkomunikasikan semua informasi dari dan/atau ke peserta 

didik. 

6) Membuat keputusan instruksional dalam situasi tertentu. 

7) Bertindak sebagai nara sumber. 

8) Membimbing pengalaman peserta didik sehari-hari. 

9) Mengarahkan peserta didik agar mandiri (memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk sedikit demi sedikit 

mengurangi ketergantungannya pada guru). 

10) Mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efesien 

untuk mencapai hasil yang optimal.
40

 

 

Selanjutnya secara lebih aplikatif guru sebagai pengajar harus 

mempunyai kemampuan sebagai berikut: 

1) Menguasai bahan pengajaran. 

a) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan. 

(1) Mengkaji kurikulum pendidikn 

(2) Menelaah buku teks pendidikan 
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(3) Menelaah buku pedoman khusus bidang studi 

(4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dinyatakan dalam 

buku teks dan buku pedoman khusus. 

b) Menguasai Bahan Pengayaan 

(1) Mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan bahan 

bidang studi/mata pelajaran. 

(2) Mengkaji bahan penunjang yang relevan dengan profesi 

guru. 

2) Menyusun program pengajaran. 

a) Menetapkan tujuan pembelajaran. 

(1) Mengkaji ciri-ciri tujuan pembelajaran. 

(2) Dapat merumuskan tujuan pembelajaran 

(3) Menetapkan tujuan pembelajaran untuk satu satuan  

pembelajaran/pokok bahasan. 

b) Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran 

(1) Dapat memilih bahan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

(2) Mengembangkan bahan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

c) Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar. 

(1) Mengkaji berbagai metode mengajar. 

(2) Dapat memilih metode mengajar yang tepat. 

(3) Merancang prosedur belajar mengajar yang tepat. 

d) Memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang 

sesuai. 

(1) Mengkaji berbagai media pembelajaran. 

(2) Memilih media pembelajaran yang tepat. 

(3) Membuat media pembelajaran yang sederhana. 

(4) Menggunakan media pembelajaran 

e) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar. 

(1) Mengkaji berbagai jenis dan kegunaan sumber belajar. 

(2) Memanfaatkan sumber belajar yang tepat. 

(3)  
3) Melaksanakan program pengajaran. 

a) Menciptakan iklim pembelajaran yang tepat. 

(1) Mengkaji iklim belajar mengajar yang tepat. 

(2) Mengkaji   faktor-faktor    yang   mempengaruhi    

suasana    belajar mengajar. 

(3) Menciptakan suasana belajar mengajar yang baik. 

(4) Menangani masalah pengajaran dan pengelolaan.   

b) Mengatur ruangan belajar 

(1) Mengkaji berbagai tata ruang belajar. 

(2) Mengkaji kegunaan sarana dan prasarana kelas. 

(3) Mengatur ruang belajar yang tepat. 

c) Mengolah interaksi pembelajaran. 
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(1) Mengkaji cara-cara mengamati kegiatan kegiatan 

belajar mengajar. 

(2) Dapat mengamati kegiatan belajar mengajar. 

(3) Menguasai berbagai keterampilan dasar mengajar. 

(4) Dapat menggunakan berbagai keterampilan dasar 

mengajar. 

(5) Dapat mengatur siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

4) Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

a) Menilai Prestasi peserta didik untuk kepentingan 

pengajaran. 

(1) Mengkaji konsep dasar penilaian 

(2) Mengkaji berbagai teknik penilaian. 

(3) Menyusun instrumen penilaian. 

(4) Mengkaji     cara     mengolah     dan     menafsirkan     

data      untuk menetapkan taraf pencapaian siswa. 

(5) Dapat menyelenggarakan penilaian pencapaian siswa. 

b) Menilai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

(1) Menyelenggarakan penilaian untuk perbaikan proses 

belajar mengajar 

(2) Dapat memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan 

proses belajar mengajar.
41

 

 

            c.  Peranan Guru Sebagai Teladan 

  Teladan adalah “sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk 

dicontoh tentang perbuatan, kelakuan, sifat dan sebagainya.”
42

 Oleh 

karena itu guru harus memberkan contoh perbuatan, perilaku, dan sifat 

yang patut ditiru oleh peserta didiknya. 

  Pada dasarnya perubahan perilaku yang dapat ditujukan oleh 

peserta didik harus dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan 

pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru, atau dengan perkataan 

lain, guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta 

didik. Untuk itulah guru harus dapat menjadi contah (suri tauladan) bagi 

peserta didik, karena pada dasarnya guru adalah representasi dari 
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sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang 

diharapkan dapat menjadi teladan, yang dapat digugu dan ditiru.
43

 

  Berkaitan dengan peranan guru sebagai teladan ini dapat 

dikemukakan indikator sebagai berikut: 

1) Teladan gurudalam perkataan; mengucapkan kata-kata yang baik 

danbenar,bertutur kata dengan lemah lembut dan santun, 

menghindari kata-kata tercela, menghindari perkataan yang dapat 

menyinggung perasaan orang lain, menghindari membicarakan 

kejelekan orang lain, dan menghindari membicarakan hal-hal 

yang tidak bermanfaat. 

2) Teladan guru dalam perbuatan; melakukan hal-hal yang baik dan 

benar, berperilaku yang sopan dan santun, suka menolong orang 

lain, menghindari perbuatan yang bertentangan dengan syariat 

Islam, hukum, dan norma sosial, dan menghindari perbuatan yang 

dapat menyakiti orang lain. 

3) Teladan guru dalam berpakaian; berpakaian yang menutup aurat 

sesuai dengan syariat Islam, berpakaian yang sopan, berpakaian 

yang tidak berlebihan, pamer dan mencolok, dan memakai 

perhiasan yang wajar. 

4) Teladan guru dalam beribadah; taat dalam beribadah, terutama 

yang fardhu, tidak melalaikan waktu sholat, dan gemar 

melaksanakan ibadah sunnah.   

5) Teladan guru dalam tugas/pekerjaan; disiplin waktu, bekerja 

dengan rajin dan tekun, melakukan yang terbaik dalam pekerjaan, 

produktif dalam pekerjaan, kreatif dan inovatif dalam pekerjaan, 

dan selalu meningkatkan kemampuan.
44

 

 

Pendidikan Islam sebagai ilmu, mempunyai ruang lingkup yang 

sangat luas,karena di dalamnya banyak pihak yang terlibat, baik secara 

langsung maupun tidaklangsung. 

Adapun ruang lingkup pendidikan Islam adalah sebagai berikut:  

a. Perbuatan mendidik itu sendiri 
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Yang dimaksud dengan perbuatan mendidikadalah seluruh 

kegiatan, tindakanatau perbuatan dari sikap yang dilakukanoleh 

pendidikan sewaktu mengasuhanak didik. Atau dengan istilah 

yanglain yaitu sikap atau tindakan menuntun,mebimbing, 

memberikanpertolongan dari seseorang pendidik kepada anak 

didikmenuju kepadatujuan pendidikan Islam. 

b.    Anak didik 

Yaitu pihak yang merupkan objek terpenting dalam 

pendidikan. Hal inidisebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu 

diadakan untuk membawa anakdidik kepada tujuan pendidikan Islam 

yang kita cita-citakan. 

c. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam 

Yaitu landasan yang menjadi fundamen serta sumber dari 

segalakegiatanpendidikan Islam ini dilakukan. Yaitu ingin membentuk 

anak didik menjadimanusia dewasa yang bertakwa kepada Allah dan 

kepribadian muslim.  

d. Pendidik 

Yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Pendidik 

ini mempunyaiperanan penting untuk berlangsungnya pendidikan. 

Baik atau tidaknya pendidikberpengaruh besar terhadap hasil 

pendidikan Islam. 

e. Materi Pendidikan Islam 
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Yaitu bahan-bahan, pengalaman-pengalaman belajar ilm 

agama Islam yangdisusun sedemikian rupa untuk disajikan atau 

disampaikan kepada anak didik.  

f.Metode Pendidikan Islam 

Yaitu cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidikan untuk 

menyampaikanbahan atau materi pendidikan Islam kepada anak didik. 

Metode di sinimengemukakan bagaimana mngolah, menyusun dan 

menyajikan materi tersebutdapat dengan mudah diterima dan dimiliki 

oleh anak didik. 

g. Evaluasi Pendidikan 

Yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau 

penilaianterhadap hasil belajar anak didik. Tujuan pendidika Islam 

umumnya tidak dapat dicapai sekaligus, melainkan melaui proses atau 

pentahapan tertentu. Apabilatahap ini telah tercapai maka pelaksanaan 

pendidikan dapat dilanjutkan padatahap berikutnya dan berakhir 

dengan terbentuknya kepribadian muslim.  

h. Alat-alat Pendidikan Islam 

Yaitu alat-alat yang dapat digunakan selama melaksanakan 

pendidikan Islamagar tujuan pendidikan Islam tersebut lebih berhasil.  

i. Lingkungan  

Yaitu keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam 

pelaksanaan serta hasilpendidikan Islam. 
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Dari uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

pendidikan Islamitu sangat luas, sebab meliputi segala asapek yang 

menyangkut penyelenggaraanpendidikan Islam.
45

 

Sumber lain mengatakan bahwa Ruang lingkup Pendidikan Agama 

Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

a. Al Qur‟an dan Hadits 

b. Aqidah 

c. Akhlak 

d. Fiqih 

e. Tarikh dan Kebudayaan Islam. 

Pendidikan  Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, dan 

keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan 

manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, 

dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
46

 

 

  Mengatasi kesulitan belajar merupakan salah satu tugas guru 

Pendidikan Agama Islam, yaitu sebagaian pembimbing. Pemberian 

bimbingan guru Pendidikan Agama Islam itu meliputi bimbingan belajar 

dan bimbingan perkembangan sikap keAgamaan. Dengan demikian 

membimbing dan pemberian bimbingan dimaksudkan agar setiap murid 

diinsyafkan mengenai kemampuan dan potensi diri murid yang sebenarnya 

dalam kapasitas belajar dan bersikap. 
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Berikut ini akan diuraikan cara mengatasi kesulitan belajar siswa 

sesuai dengan faktor penyebabnya: 

a.       Faktor Internal 

1)      Siswa memiliki kemampuan belajar yang lemah 

Dalam mengatasi siswa yang lemah dalam belajar, guru sebaiknya 

memberikan motivasi, memberikan hatinya dan menambah 

kepercayaannya terhadap diri sendiri. Maka tindakan yang tepat adalah 

memberikan bantuan pengajaran secepatnya dengan cara yang tepat pula, 

manakala telah diketahui letak kelemahannya. 

Sehubungan dengan hal bantuan untuk siswa yang lemah ini, di 

sekolah–sekolah yang menggunakan „‟modul‟‟ telah dikembangkan pula 

program perbaikan agar mereka dapat menguasai bahan. 

2)      Siswa yang lambat 

Adapun bantuan terhadap siswa yang lambat, antara lain dapat 

dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut: 

a.      Memberikan penjelasan secara individual dengan cara yang bijak, 

misalnya: dengan pertolongan alat peraga dan lain sebagainya 

b.      Memberikan kesempatan untuk mempelajari kembali terhadap materi 

yang belum dikuasai 

c.      Mempergunakan tutor sebaya untuk membantu siswa yang lemah, 

sementara guru melayani siswa yang lain 

d.      Menyederhanakan materi pelajaran, agar siswa lebih mudah 

memahaminya. 

e.      Membiasakan bekerja dengan cermat
47

 

Untuk menanggulangi kesulitan dalam belajar yang disebabkan 

oleh faktor internal, dipergunakan bimbingan belajar. alasan penggunaan 

bimbingan belajar adalah karena kesulitan dalam belajar itu termasuk 
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masalah pribadi, jadi akan lebih tepat bila melaksanakan bimbingan 

belajar
48

 

b.      Faktor Eksternal 

Untuk menanggulangi kesulitan dalam belajar yang disebabkan 

oleh faktor eksternal A.Tabrani Rusyan mempergunakan cara dengan 

mengubah lingkungan, yaitu sesuatu yang berada di luar diri anak, yaitu 

sikap orang tua dan pergaulan anak. Untuk tujuan tersebut di atas perlu 

diadakan hubungan dengan orang tua anak di dalam membantu 

memecahkan masalah kesulitan anak. 

B. Simanjutak dan I.L Pasaribu dalam Bukunya Psikologi 

Perkembangan, mengemukakan sebagai berikut: 

„‟Pada tiap usaha penyehatan, syarat utama adalah bahwa kita sanggup 

dengan cara yang tepat berbicara dengan orang tua yang salah terhadap 

anaknya dari keadaan ekstern dan intern. Mengapakah orang tua 

mengadakan kesalahan–kesalahan dalam mendidik anaknya? Makin kita 

kenl orang tua dan anak, ternyata makin banyak sekali faktor yang kita 

pergunakan sebagai titik berangkat dalam mengubah lingkungan.‟‟
49

 

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa karena problem itu 

sering timbul dari lingkungan keluarga atau paling tidak terdorong oleh 

situasi rumah, maka guru harus mengadakan hubungan dengan orang tua 

anak. hubungan tersebut bertujuan untuk mengecek data yang sudah 

terkumpul, kemudian juga perlu mengiformasikan dan memberikan saran 

kepada orang tua tentang bagaimana cara membantu anak. 

  Adapun dalam menjalankan tugasnya, guru harus mengacu pada 

prinsip-prinsip dalam belajar mengajar mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits 
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sebagaimana dikemukakan oleh Ramayulis bahwa seorang guru harus 

melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pelajaran yang harus dikaitkan dengan kehidupan anak yang ada 

kaitannya dengan sekitar apa yang berlaku dalam lingkungan 

kehidupan. 

b. Persiapan mengajar harus dibuat dengan matang, sehingga dapat 

memberi kesan pada anak didik bahwa gurunya adalah seorang yang 

patut dicontoh. 

c. Berusaha membangkitkan emosi murid-murid, karena dengan 

membangkitkan emosi ini, dapat dibentuk akhlak yang mulia. 

d. Memperluas kegiatan agama di luar ruang belajar, untuk mengadakan 

persatuan keagamaan di sekolah untuk keperluan ibadah dan sosial 

kemasyarakatan. 

e. Hari-hari perayaan keagamaan atau kebangsaan hendaklah dipakai 

untuk menanamkan semangat agama dan kebangsaan untuk persatuan 

umat guna membangkitkan kesadaran beragama. 

f. Pendidikan melalui tauladan yang baik oleh pendidik. 

g. Menceritakan kisah tokoh-tokoh agama maupun para pejuang negara, 

untuk mengajarkan dan menekankan aspek kebaikan dan 

kemuliaannya dalam perjuangan hidup. 

h. Membiasakan praktek dan kebiasaan keagamaan semenjak dini. 

i. Membiasakan praktek ibadah dan kebiasaan yang sesuai dengan 

kesanggupan murid. 

j. Menggunakan pelajaran nasyid sebagai suatu cara untuk menanamkan 

semangat keagamaan. 

k. Mengadakan sandiwara atau drama dengan melakonkan cerita-cerita 

keagamaan. 

l. Mewujudkan suasana kasih sayang dan hubungan harmonis antara 

murid dengan guru. 

m. Menyediakan waktu luang untuk ikut memecahkan problema yang 

dihadapi anak. 

n. Menyuruh anak-anak menghafal ayat-ayat Al Qur‟an danHadits‟‟.50 

 

  Melihat pendapat Ramayulis di atas, maka dapat dipahami bahwa 

seorang guru harus memiliki sikap (adab) dalam proses belajar mengajar di 

antaranya adalah kebermaknaan dari materi yang diajarkan harus 

dipertimbangkan dengan baik bagi siswa sehingga siswa merasa perlu 

untuk mempelajari materi yang disajikan oleh guru, membuat persiapan 
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yang matang sehingga tampak di hadapan murid bahwa guru adalah orang 

cakap dan pandai, emosi dan keinginan siswa untuk aktif terlibat dalam 

kegiatan belajar mengajar harus dibangkitkan, sedapat mungkin guru harus 

menambah wawasan keagamaan bagi siswa menanamkan semangat dan 

cinta agama serta tanah air, membiasakan praktek ibadah dan memberikan 

tauladan yang baik, mewujudkan suasana kasih sayang antara guru dengan 

rnurid serta setiap siswa harus diberi hafalan-hafalan sebagai tugas rutin 

baik ayat Al-Qur‟an maupun hadits. 

Menurut Moch Atiyah Al Abrasyi seorang pendidik Islam itu harus 

memiliki sifat-sifat tertentu agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik, syarat tersebut adalah: 

a.       Memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar 

karena keridhoan Allah semata. 

b.      Seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa besar, sifat riya 

(mencari nama), dengki, permusuhan, perselisihan dan lain-lain sifat 

yang tercela. 

c.       Ikhlas dalam kepercayaan, keikhlasan dan kejujuran seorang guru di 

dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya di 

dalam tugas dan sukses murid-muridnya. 

d.      Seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya, sanggup 

menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, banyak sabar dan 

jangan marah karena sebab-sebab yang kecil, berpribadi dan 

mempunyai harga diri 

e.       Seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya 

terhadap anak-anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka 

seperti memikirkan keadaan anak-anaknya sendiri. 

f.       Seorang guru harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat kebiasaan, 

rasa dan pemikiran murid-muridnya agar ia tidak keliru dalam 

mendidik. 

g.      Seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan di 

berikannya, serta memperdalam pengetahuannya, tentang itu sehingga 

mata pelajaran tersebut tidak bersifat dangkal
51
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  Secara sederhana, guru adalah pendidik yang mengajar di kelas. 

Islam mendudukkan guru pada martabat yang tinggi, setingkat dibawah 

martabat nabi dan rosul. Dengan adanya penjelasan tentang tugas, syarat, 

dan sifat guru dari penulis muslim, maka akan terbentuk guru yang 

sempurna, yang bisa berhasil mendidik 

  Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses 

pemberdayaan manusia menuju kedewasaan (taklif), baik secara akal, 

mental maupun moral untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang 

diemban sebagai seorang hamba dihadapan khaliq nya dan sebagai 

pemelihara (khalifah). Oleh sebab itu maka pendidikan agama sangat 

diperlukan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan karakter 

keagamaan bagi peserta didiknya. Kegiatan belajar mengajar tentu 

mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tak jarang dalam prosesnya, baik 

siswa maupun guru menemui masalah yang dapat menganggu kegiatan 

belajar mengajar. Masalah yang sering terjadi dalam proses pembelajaran 

adalah masalah kesulitan terhadap mata pelajaran yang dihadapi oleh 

siswa di dalam kelas, yang dalam hal ini adalah mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadits.  

Fenomena kesulitan belajar Al-Qur‟an hadits seorang peserta didik 

merupakan hambatan yang dialami seorang peserta didik dalam proses 

belajar dikarenakan faktor-faktor tertentu. Dalam hal ini peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam belajar Al-Qur‟an hadits biasanya tampak jelas 

dengan menurunnya kinerja akademik dan prestasi. 
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Salah satu metode pemberian bantuan kepada anak didik yang 

mengalami kesulitan belajar khususnya belajar agama, adalah berupa 

prosedur dan langkah-langkah yang sistematis. Dalam langkah-langkah 

tersebut tergambar segala usaha pendidik dengan menerapkan berbagai 

cara untuk menolong anak didik agar dapat terhindar/terlepas dari segala 

kesulitan (problema) baik yang berbentuk gangguan perasaan, kurangnya 

minat, konflik-konflik batin, perasaan rendah diri, gangguan mental dan 

fisik, maupun yang berlatar belakang kehidupan sosial, dan sebagainya.
52

 

Secara garis besar, langkah-langkah yang diperlukan ditempuh 

dalam rangka mengatasi kesulitan belajar, dapat dilakukan melalui enam 

tahap
53

: 

a. Pengumpulan data 

b. Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan dari kegiatan tahap pertama tersebut, 

tidak ada artinya jika tidak diadakan pengolahan secara cermat. 

Semua data harus diolah dan dikaji untuk mengetahui sebab-sebab 

kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Dalam pengolahan data 

langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah: 

a) Indentifikasi kasus. 

b) Membandingkan antar kasus. 
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c) Membandingkan dengan hasil tes. 

d) Menarik kesimpulan. 

b. Diagnosis 

Diagnosis adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari 

pengolahan data. Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut: 

1) Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak (berat dan 

ringannya). 

2) Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber 

penyebab kesulitan belajar. 

3) Keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar 

dan sebagainya.
54

 

Upaya diagnosis itu sangat penting untuk dapat memberikan bantuan 

dan bimbingan yang efektif. Adapun langkah-langkah diagnosis 

kesulitan belajar menurut Hallen adalah sebagai berikut: 

1) Kenalilah peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 

2) Memahami sifat dan jenis kesulitan belajarnya. 

3) Menetapkan latar belakang kesulitan belajar. 

4) Menetapkan usaha-usaha bantuan. 

5) Pelaksanaan bantuan. 

6) Tindak lanjut. 

 

c. Prognosis 

Prognosis artinya “ramalan”, apa yang telah ditetapkan dalam tahap 

diagnosis, akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan 

menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan 

kepadanya untuk membantu mengatasi kesulitan masalahnya. Dalam 

“prognosis” ini antara lain akan ditetapkan mengenai bentuk 
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treatment (perlakuan) sebagai follow up dari diagnosis. Dalam hal ini 

dapat berupa: 

1) Bentuk treatment yang harus diberikan.  

2) Bahan atau materi yang diperlukan.  

3) Metode yang akan digunakan.  

4) Alat-alat bantu belajar mengajar yang diperlukan.  

5) Waktu (kapan kegiatan ini dilakukan). 

 

d. Treatment (Perlakuan) 

Perlakuan di sini maksudnya adalah pemberian bantuan kepada anak 

yang bersangkutan (yang mengalami kesulitan belajar) sesuai dengan 

program yang telah disusun pada tahap prognosis tersebut. Bentuk 

treatment yang mungkin dapat diberikan adalah: 

1) Melalui bimbingan belajar kelompok dan individual. 

2) Melalui pengajaran remedial dalam beberapa bidang studi 

tertentu. 

3) Pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah 

psikologis. 

4) Melalui bimbingan orang tua, dan pengatasan kasus sampingan 

yang mungkin ada. 

 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa murid-murid yang 

mengalamikesulitan belajar itu memiliki hambatan-hambatan 

sehingga menampilkan gejala-gejala yang bisa diamati oleh guru. 

Beberapa gejala sebagai tanda adanya kesulitan belajar itu misalnya 

menunjukkan prestasi rendah, lambat dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran, acuh tak acuh dan sebagainya. 

e. Evaluasi 
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Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui, apakah treatment 

yang telah diberikan tersebut berhasil dengan baik, artinya ada 

kemajuan atau bahkan gagal sama sekali.
55

 

 

Dari beberapa pendapat diatas maka untuk mengatasi kesulitan 

membaca al-qur‟an bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data 

b. Pengolahan data 

c. Prognosis  ( mendiagnosa ) 

d. Treatmen ( Perlakuan ) 

4. Indikator Bisa Membaca Al-Qur’an 

Yang dimaksud dengan bisa membaca Al-qur‟an adalah bisa 

melafalkan huruf-huruf hijaiyah denga baik dan benar sesuai dengan 

makhrijul huruf dan mampu membaca ayat-ayat al-qur‟an sesuai dengan 

ilmu tajwid. 
56

 

Menurut Ahmad Annuri, indikator bisa membaca al-qur‟an bisa 

dilahat jika seseorang atau peserta didik bisa diantaranya :  

1. Mampu melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. 

2. Mampu membaca ayat Al-qur‟an sesuai denga ilmu tajwid. 

3. Mampu membaca ayat al-quran dengan fasih dan lancer.
57

 

 

Secara garis besar, langkah-langkah yang diperlukan ditempuh 

dalam rangka mengatasi kesulitan membaca Al-quran, dapat dilakukan 

melalui enam tahap58: 
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B. Tinjauan Tentang Kesulitan Belajar Al-Qur’an Hadits 

1. Pengertian Kesulitan 

  Kesulitan adalah keadaan yang sulit, dalam kesulitan dan dalam 

kesusahan. Dalam hal ini, berarti kesulitan mengandung makna sulit 

berbuat sesuatu yang berarti suatu kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri 

hambatan dalam kegiatan untuk mencapai suatu kegiatan, dimana 

kesulitan yang dimaksud dalam kajian ini adalah kesulitan belajar yang 

berarti kesulitan tersebut kepada aktivitas belajar.
59 

 Hal ini sesuai dengan pernyataan Ambo Enre Abdullah “kesulitan 

adalah suatu kondisi tertentu yang ditandai adanya hambatan-hambatan 

dalam mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras 

untuk mengatakannya.”  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

ialah suatu keadaan dimana siswa atau peserta didik tidak dapat belajar 

membaca Al-qur‟an  sebagaimana mestinya. 

2. Pengertian Belajar 

  Abu Ahmadi menyatakan bahwa “Belajar adalah suatu bentuk 

pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam 

caracara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan”.
60

 

James O. Whittaker dalam Aunurrahman mengemukakan belajar adalah 

proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

                                                                                                                                                               
58

Abi Syamsudin Makmun, Psikologi pendidikan,( Bandung, Remaja roda karya, 2005),h. 

99-101 

 
59

http://nurirvan19.blogspot.co.id/2015/04/makalah-pesikologi-pendidikan-tentang.html 
60

Abu Ahmadi, Psikologi Sosial,Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 276. 



54 
 

pengalaman.
61

 Slameto dalam Syaiful Bahri Djamarah menurutnya belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
62

 

Paul Enggen dan Don Kauchak dalam Nyayu Khodijah 

mengemukakan bahwa “dalam buku mereka  yang berjudul Educational 

Psychology Windows on Classrooms mengemukakan definisi belajar 

berdasarkan perspektif kognitif, yaitu belajar adalah perubahan struktur 

mental individu yang memberikan kapasitas untuk menunjukan perubahan 

perilaku (learning is a change in  a person‟s mental structure that provides 

the capacity to demonstrate change in behavior). Definisi ini menekankan 

belajar sebagai proses, namun berdasarkan paradigma kognitif”.
63

 

Witting dalam Muhibbin Syah mendefinisikan belajar sebagai: any 

relatively permanent change in an organism‟s behavioral repertoire that 

occurs as a result of experience (Belajar ialah perubahan yang relatif 

menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu 

organisme sebagai hasil pengalaman).
64

 Cronbach dalam Syaiful Bahri 

Djamarah berpendapat bahwa learning is shown by change in behavior as 

a result of experience. Belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukan oleh 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.
65

 

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian belajar yang 

dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa belajar adalah suatu proses 

yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu, yaitu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 
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3. Pengertian Kesulitan Belajar 

 Definisi kesulitan beajar menurut para ahli: 

Kesulitan belajar menurut Hammil adalah: “menunjuk pada sekelompok 

kesulitan yang memanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam 

kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengar, mencakup-

cakup,membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi 

tertentu. 

Kesulitan belajar menurut Warkitri ddk.Menyatakan bahwa kesulitan 

belajar adalah terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang 

diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, pengertian kesulitan belajar adalah suatu 

kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan 

ancaman, hambatan ataupun gangguan dalam belajar.
66

 

 

Dari beberapa pendapat diats dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

belajar adalah sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai 

oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. 

Adapun jenis kesulitan belajar yang dihaapi oleh siswa pada mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadits di MTs Attaqwa Kresno Widodo Kec. 

Tegineneng Kab. Pesawaran  yaitu kesulitan dalam hal memahami materi 

pelajaran, menghafal ayat Al-Qur‟an dan Hadits, serta mempraktekkan 

hukum bacaan (tajwid). 

4. Ciri-ciri Kesulitan Belajar 

  Sudah menjadi harapan setiap pendidik, agar peserta didiknya 

dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan 

yang telah digariskan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun, 

kenyataannya yang dihadapi tidak selalu menunjukkan apa yang 
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diharapkan itu dapat terealisir sepenuhnya. Banyak peserta didik yang 

menunjukkan tidak dapat mencapai hasil belajar sebagaimana yang 

diharapkan oleh para pendidiknya. Guru sering menghadapi dan 

menemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. 

Dalam hal ini menghadapi peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar, pemahaman yang utuh dari guru tentang kesulitan 

belajar yang dialami oleh peserta didiknya, merupakan dasar dalam usaha 

memberikan bantuan dan bimbingan yang tepat. Kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa itu akan termanifestasi dalam berbagai gejala. 

Menurut Moh. Surya, ada beberapa ciri tingkah laku yang 

merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar, antara lain: 

a. Menunjukkan hasil belajar yang rendah (di bawah rata-rata nilai yang 

dicapai oleh kelompok kelas). 

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

c. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, ia selalu tertinggal 

dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu 

yang tersedia. 

d. Menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, 

dusta dan sebagainya. 

e. Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti: membolos, datang 

terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam dan 

di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak mau bekerja sama, dan 

sebagainya. 

f. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti: pemurung, 

mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam 

menghadapi situasi tertentu, misalnya dalam menghadapi nilai rendah 

tidak menunjukkan sedih/menyesal, dan sebagainya.
67

 

 

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dipahami adanya 

beberapa manifestasi dari gejala kesulitan belajar yang dialami oleh para 
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peserta didik.Dari gejala-gejala yang termanifestasi dalam tingkah laku 

setiap peserta didik, diharapkan para pendidik atau guru dapat memahami, 

dan mengidentifikasi mana siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar 

dan mana pula yang tidak. 

Dari gejala-gejala yang tampak itu, guru bisa menginterpretasi 

bahwa ia kemungkinan mengalami kesulitan belajar. Di samping melihat 

gejala-gejala yang tampak, guru pun bisa mengadakan penyelidikan 

antara lain dengan: 

a. Observasi 

Cara memperoleh data dengan langsung mengamati terhadap obyek. 

b. Interview 

Cara mendapatkan data dengan wawancara langsung terhadap orang 

yang diselidiki atau terhadap orang lain yang dapat memberikan 

informasi tentang orang yang diselidiki (guru, orang tua, teman). 

c. Tes diagnostik 

Suatu cara mengumpulkan data dengan tes. 

d. Dokumentasi 

Cara mengetahui sesuatu dengan melihat catatan-catatan, arsip-arsip, 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan orang yang diselidiki.
68

 

 

2. Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

  Dengan memahami macam-macam kesulitan belajar siswa, maka 

guru dapat mengelompokkan masalah yang dihadapi siswa serta memberi 

batasan tentang kesulitan yang dihadapi siswanya.  

Abu Ahmadi mengemukakan tentang faktor-faktor yang 

menyebabkan kesulitan belajar dalam 2 golongan yakni faktor Intern dan 

faktor Ekstern.
69
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a) Faktor intern (faktor dari diri manusia itu sendiri) meliputi:  

1. Faktor fisiologi (Faktor Jasmaniah)  

a. Faktor kesehatan  

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan 

seseorang terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang 

bersemangat, mudah pusing, ngantuk jika badannyalemah, 

kurang darah atau ada gangguan-gangguan fungsi alat inderanya 

serta tubuhnya. Agar seseorang dapat belajar dengan baik 

haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetap terjamin 

dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang 

bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi dan 

ibadah.  

b. Faktor cacat tubuh  

Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar.Siswa yang 

cacat belajarnya juga terganggu.Jika hal ini terjadi, hendaknya 

belajar pada lembaga pendidikan khusus atau di usahakan alat 

Bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh 

kecacatannya itu. 

 

2. Faktor Psikologi  

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam 

faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu 

adalah inteligensi, perhatian minat, bakat, motif, kematangan dan 

kelelahan.Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk 

dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmanai dan kelelahan rohani (bersifat psikis). 

 

b) Faktor Ekstern (Faktor dari luar diri manusia)  

Faktor-faktor Ekstern yang dapat mempengaruhi belajar dapat 

dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu:  

1) Faktor Keluarga  

a) Cara Orang Tua Mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap 

belajar anaknya. Orang tua yang tidak memerhatikan pendidikan 

anaknya dan sibuk dengan urusan pribadi serta terlalu sibuk 

dengan pekerjaannya, maka itu akan mempengaruhi belajar si 

anak. 

b) Relasi antar anggota keluarga  

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi 

orangtua dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan 

saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain pun turut 

mempengaruhi belajar anak. 

c) Suasana rumah  

Menciptakan situasi rumah yang tenang dan tentram.  

d) Keadaan ekonomi  
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Keadaan ekonomi keluarga erat kaitannya dengan belajar 

anak.Anak yang sedang belajar harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya, misalnya pakaian, makan, minum, dan lain-

lain.Selain itu si anak juga membutuhkan fasilitas dalam belajar 

seperti meja dan buku-buku. Jika anak hidup dalam keluarga 

miskin, maka kebutuhan pokok anak tidak dapat terpenuhi, dan 

itu dapat menyebabkan kesehatan anak terganggu yang akan 

berimbas kepada belajar anak. 

e) Pengertian orang tua  

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua.Bila anak 

sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas di 

rumah.Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat, orang 

tua wajib memberikan pengertian dan mendorongnya, 

membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak di 

sekolah. 

f) Latar Belakang Kebudayaan   

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar.Perlu ditanamkan 

kepada anak kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar mendorong 

semangat anak untuk belajar. 

2) Faktor Sekolah   

a) Metode mengajar  

Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui di 

dalam mengajar. Dalam hal ini guru haruslah menggunakan 

metode yang tepat dalam menyajikan pelajaran sehingga dapat 

menarik minat siswa sehingga apa yang disampaikan akan 

dengan cepat diterima oleh siswa. Metode mengajar yang baik 

maupun yang tidak baik sama-sama akan mempengaruhi belajar 

siswa. 

b) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa.Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan 

bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan 

mengembangkan bahan peljaran itu.Jelaslah bahan pelajaran itu 

mempengaruhi belajar siswa. 

c) Relasi guru dengan siswa  

Proses belajar mengajar terjadi antara siswa dengan gurunya. 

Jadi cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan 

guru. Didalam relasi yang baik siswa akan menyukai gurunya, 

juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikan sehingga 

siswa akan mempelajari dengan sebaik-baiknya. Namun 

sebaliknya apabila interaksi tidak dapat berjalan dengan baik 

maka proses belajar mengajar itu juga akan kurang lancar. 

d) Relasi siswa dengan siswa  

Guru yang kurang mendekati siswa dan kurang bijaksana, tidak 

akan melihat bahwa di dalam kelas ada grup yang saling 
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bersaing secara tidak sehat. Jiwa kelas tidak terbina, bahkan 

hubungan masing-masing siswa tidak tampak. Ini akan 

menimbulkan masalah dan akan mengganggu belajarnya karena 

ada siswa yang tidak nyaman berada di dalam kelas. 

Menciptakan relasi yang baik antarsiswa adalah perlu, agar 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap belajar siswa. 

e) Disiplin sekolah 

Kedisiplinan sekolah erat kaitannya dengan kerajinan siswa 

dalam sekolah dan dalam belajar.Kedisplinan tidak hanya milik 

siswa semata namun juga milik seluruh staf dan karyawan yang 

ada di lingkungan sekolah tersebut.Dengan demikian agar siswa 

belajar lebih maju, siswa harus disiplin di dalam belajar baik di 

rumah, di sekolah dan di perpustakaan. 

f) Waktu pelajaran sekolah 

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar 

di sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam hari. 

Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Jika terjadi 

siswa terpaksa masuk pada sore hari maka itu akan 

mengganggu belajar mereka, dimana mereka akan 

mendengarkan pelajaran dengan mengantuk. Karena seharusnya 

digunakan untuk beristirahat. 

g) Standar pelajaran 

Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu 

memberi pelajaran di atas ukuran standar. Akibatnya siswa 

kurang mampu dan takut kepada guru.Mengingat kondisi psikis 

siswa yang berbeda-beda, guru tidaklah boleh memaksa siswa 

untuk penguasaan materi.Yang penting tujuan yang telah 

dirumuskan dapat tercapai. 

h) Keadaan gedung 

Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik 

mereka masing-masing menuntut keadaan gedung saat ini 

haruslah memadai di dalam setiap kelas.Supaya siswa dapat 

belajar dengan nyaman. 

 

3) Faktor Masyarakat  

Masyarakat adalah faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa.Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa 

dalam masyarakat.Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat 

menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya.Namun siswa 

perlu membatasi kegiatannya dalam masyarakat supaya tidak 

mengganggu belajarnya.
70
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Berikut ini dipaparkan secara rinci berkaitan dengan metode 

keteladanan, pembiasaan, perhatian dan nasehat dalam pembinaan 

akhlak: 

1) Metode Keteladanan 

   Idealnya guru harusbisa menjadi teladan bagi para peserta 

didiknya, karena perilaku seorang guru cenderung ditiru oleh 

peserta didiknya, oleh karena itu guru harus bisa memberikan 

teladan yang baik bagi siswanya. Berkenaan dengan metode 

keteladanan, Ahmad tafsir menyatakan: “Murid-murid cenderung 

meneladani pendidiknya karena secara psikologis manusia 

memang mempunyai sifat bawaan yang senang meniru.”
71

 

   Sejalan dengan hal ini An-Nahlawi menyatakan: “Setiap 

anak didik akan meneladani pendidiknya dan benar-benar puas 

terhadap ajaran yang diberikan kepadanya, sehingga perilaku 

ideal yang diharapkan dari setiap anak didik merupakan tuntutan 

realistis dan dapat diaplikasikan.”
72

 

   Disadari ataupun tidak, seorang guru harus mampu 

menjadi teladan bagi peserta didiknya, bahkan perilaku guru yang 

negatif sekalipun, cenderung ditiru oleh peserta didiknya. Untuk 

itu seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi 

peserta didiknya. 
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2)   Metode Pembiasaan 

   Pembinaan akhlak harus dilakukan mulai dari usia dini, 

metode ang sangat efektif untuk pembinaan akhlak sejak usia dini 

adalah melalui metode pembiasaan. Melalui metode pembiasaan 

anak anak-anak tidak merasa dipaksa atau tertekan. Perilaku 

akhlak mulia tersebut dengan sendirinya terintegrasi dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga sampai ia dewasa.  

 Zakiah daradjat menyatakan:  

 “Untuk membina agar mempunyai sifat-sifat terpuji, tidaklah 

mungkin dengan penjelasan pengertian saja, namun perlu latihan 

untuk membiasakannya melakukan yang baik, karena dengan 

latihan dan pembiasaan itu cenderung membuat ia untuk 

melakukan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik.Untuk 

itu hendaknya setiap pendidik (guru) menyadari betul bahwa 

dalam membina siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia 

sangat diperlukan latihan-latihan untuk pembiasaan yang cocok 

dan sesuai dengan perkembangan jiwa siswa.”
73

 

 

 Sumber lain mengatakan:  

 “pembiasaan dan latihan-latihan (drills) yang merupakan 

pengalaman bagi anak-anak sejak kecilnya, akan menjadi unsur 

yang sangat penting dalam pribadinya, dan mempunyai 

pengaruh yang mendalam terhadap kehidupan kehidupan nanti, 

sebab akhlak anak terbentuk dari pengalaman sejak kecil.”
74

 

 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menyatakan 

bahwa pembinaan akhlak tidak bisa hanya dilakukan secara 

teoritis, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara 

langsung sejak usia dini melalui metode pembiasaan.  
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3)   Metode Perhatian atau Pengawasan 

 Zakiah Daradjad menyatakan: “Pendidik atau guru harus 

memperhatikan perkembangan suasana di luar lingkungan 

sekolah dan bersama orang tua mengawasi pergaulan anak.”
75

 

 Secara naluriah seorang anak pada umumnya ingin 

diperhatikan dan berusaha mencari perhatian.Hal ini bisa 

dimanfaatkan untuk penanaman akhlak dalam diri anak.Perhatian 

juga dapat mengarahkan peserta didik untuk berakhlak mulia. 

4)   Metode Nasehat 

 Berkaitan dengan, Alloh SWT berfirman dalam al-Qur”an: 

 Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati 

kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
76

 

 

 Dengan memberiakn nasehat kepada pesrta didik 

diharapkan    dapat  menanamkan nilai-nilai akhlak mulia 

sehingga peserta didik dapat menghayati dam mengamalkan 

akhlak mulia dalam kehidupannya. 

 5).   Metode pujian. 

  Abdul Aziz Abdul Majid mengatakan: 

 Untuk membina akhlak diperlukan pujian kepada anak 

“seorang guru yang baik, harus memuji muridnya. Jika ia 

melihat ada kebaikan dari metode yang ditempuhnya itu, 

dengan mengatakan kepadanya kata-kata “bagus”, “semoga 
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Alloh memberkatimu”, atau dengan ungkapan “engkau murid 

yang baik”.
77

 

 

 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

menyebabkan kesulitan belajar adalah: 

a. Berasal dari dalam siswa itu sendiri, yang berkenaan dengan tingkat 

inteligensi, minat terhadap bahan pelajaran, atau minat mata pelajaran 

tersebut dan lain sebagainya.  

b. Berasal dari luar diri siswa yang meliputi, faktor sekolah, mengenai 

cara guru mengajar dikelas, sarana dan prasarana, situasi belajar serta 

keadaan lingkungan sekitar belajar, faktor orang tua, berkaitan dengan 

cara mendidik anak, hubungan oran g tua dengan anak, suasana rumah 

dan faktor lingkungan. 

C. Tinjauan Tentang Peserta Didik 

1. Pengertian Peserta Didik 

Peserta Didik menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: ”Peserta didik adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu”.
78

 

Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat 

pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau 
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individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih 

memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta 

 sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain peserta 

didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan 

atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun fikiran. 

2. Tugas dan Kewajiban Peserta Didik  

Agar proses pendidikan yang dilalui oleh peserta didik berjalan 

dengan baik dan mampu mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang 

diinginkan, maka peserta didik hendaknya mengetahui tugas dan 

kewajibannya. Al-Abrasyi menyebutkan ada dua belas kewajiban tersebut, 

yaitu:  

a. Sebelum belajar, peserta didik mesti membersihkan hatinya karena 

menuntut ilmu adalah ibadah.  

b. Belajar diniatkan untuk mengisi jiwanya dengan fadhilah dan 

mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk sombong.  

c. Bersedia meninggalkan keluarga dan tanah air serta pergi ke tempat 

jauh sekalipun demi untuk mendatangi guru.  

d. Jangan sering menukar guru, kecuali atas pertimbangan yang 

panjang/matang.  

e. Menghormati guru karena Allah dan senantiasa menyenangkan 

hatinya.  

f. Jangan melakukan aktivitas yang dapat menyusahkan guru kecuali ada 

izinnya.  

g. Jangan membuka aib guru dan senantiasa memaafkannya jika ia salah.  

h. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan mendahulukan ilmu yang 

lebih penting.  

i. Sesama peserta didik mesti menjalin ukhuwah yang penuh kasih 

sayang.  

j. Bergaul dengan baik terhadap guru-gurunya, seperti terdahulu 

memberi salam.  

k. Peserta didik hendaknya senantiasa mengulangi pelajarannya pada 

waktu-waktu yang penuh berkat.  
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l. Bertekad untuk belajar sepanjang hayat dan menghargai setiap ilmu.
79

 

 

Sementara Imam al-Ghazali, yang juga dikembangkan oleh Said 

Hawa, berpendapat bahwa seorang peserta didik memiliki beberapa tugas 

zhahir (nyata) yang harus ia lakukan, yaitu:  

a. Mendahulukan penyucian jiwa dari pada akhlak yang hina dan sifat-

sifat tercela karena ilmu merupakan ibadah hati, shalatnya jiwa, dan 

pendekatan batin kepada Allah. 

b. Mengurangi keterkaitannya dengan kesibukan duniawi karena hal itu 

dapat menyibukkan dan memalingkan.  

c. Tidak sombong dan sewenang-wenanga terhadap guru.  

d. Orang yang menekuni ilmu pada tahap awal harus menjaga diri dari 

mendengarkan perselisihan di antara banyak orang. Artinya, 

hendaknya di tahap awal ia mempelajari satu jalan ilmu, setelah ia 

menguasainya barulah ia mendengarkan beragam mazhab atau 

pendapat.  

e. Seorang penuntut ilmu tidak meninggalkan satu cabang pun dari ilmu-

ilmu terpuji.  

f. Tidak sekaligus menekuni bermacam-macam cabang ilmu, melainkan 

memperhatikan urutan-urutan dan memulai dari yang paling penting.  

g. Hendaknya ia memasuki sebuah cabang ilmu kecuali jika telah 

menguasai cabang ilmu yang sebelumnya, karena ilmu itu tersusun 

rapi secara berurut.  

h. Hendaklah seorang penuntut ilmu mengetahui faktor penyebab yang 

dengan pengetahuan itu ia dapat mengetahui ilmu yang lebih mulia.  

i. Hendaknya tujuan seorang peserta didik dalam menuntut ilmu di dunia 

untuk menghiasi diri dan mempercantik batin dengan keutamaan, 

sedangkan di akhirat nanti untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT 

dan meningkatkan diri agar dapat berdekatan dengan makhluk tertinggi 

dari kalangan malaikat dan orang-orang yang didekatkan kepada 

Allah.
80

 

 

Tugas dan kewajiban di atas idealnya dimiliki oleh setiap peserta 

didik, sehingga ilmu yang ia tuntut dapat dikuasai dan keberkahan ilmu 
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pun ia peroleh. Selain tugas dan kewajiban tersebut, peserta didik juga 

diharapkan mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun mental 

sehingga tujuan pendidikan yang ia cita-citakan dapat tercapai secara 

optimal, efektif dan efisien. 

 




