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BAB II
LANDASAN TEORI

Tinjauan Mengenai Guru
Pengertian Guru
Dalam situasi pendidikan atau pengajaran terjalin interaksi antara siswa dengan guru atau antara peserta didik dengan pendidik. Interaksi ini sesungguhnya merupakan interaksi antara dua kepribadian, yaitu kepribadian guru sebagai orang dewasa dan kepribadian siswa sebagai anak yang belum dewasa dan memiliki tingkat emosi yang masih labil.
Definisi yang kita kenal sehari-hari bahwa guru adalah merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani.Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problema,  Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007),  hal. 15 Guru akan menjadi panutan atau suri tauladan bagi siswa karena ilmu yang dimilikinya.
Menurut Zakiah Daradjat, guru adalah pendidik professional, karena secara implisit ia telah merelakan dirinya merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Zakiah daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hal. 39 Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa : pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung : Citra Umbara, 2003), hal. 27
Dalam Islam guru merupakan profesi yang amat mulia, karena pendidikan adalah salah satu tema sentral Islam. Nabi Muhammad sendiri disebut sebagai  “Pendidik Kemanusiaan”. Karena itu, dalam Islam seseorang dapat menjadi guru bukan hanya karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi lebih penting lagi ia harus terpuji akhlaknya. Dengan demikian, seseorang guru bukan hanya mengajar ilmu-ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih penting pula membentuk watak dan pribadi anak didiknya dengan akhlak dan ajaran-ajaran Islam, guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, tetapi merupakan sumber ilmu dan moral yang akan membentuk seluruh pribadi anak didiknya, menjadi manusia yang berkepribadian mulia. Karena itu, eksistensi guru tidak saja mengajarkan tetapi sekaligus mempraktekkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai pendidikan  Islam. Akhyak , Profil  Pendidik  Sukses, (Surabaya : eLKAF, 2005), hal. 2
Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Memiliki keilmuan, kepribadian, agar dapat memberikan perubahan terhadap siswanya dan membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai.
Guru merupakan ujung tombak pendidikan. Keberadaan guru menjadi aspek penting bagi keberhasilan sekolah, terutama bagi guru yang melaksanakan fungsi mengajarnya dengan penuh makna, artinya guru sangat kompeten dengan bidangnya, kinerja professional, menjadi seorang yang serba bisa dan memiliki harapan tinggi terhadap siswanya. Dalam mengajar guru bergelut dengan pengetahuan.   Aan Komariyah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif, (Jakart : PT. Bumi Aksara, 2006), hal . 42 
Agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan seperti firman Allah :
...                  

“...Allah akan meninggikan orang–orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.Al Qur’an dan Terjemahnya, (Kudus. CV. Menara Kudus. 2006). Hal. 542

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa guru merupakan orang yang diserahi tanggung jawab untuk mendidik, membimbing dan mengarahkan anak didik agar memiliki pengetahuan sekaligus kepribadian yang mulia. Guru juga merupakan satu unsur pendidikan yang berperan dalam keberhasilan proses pendidikan,  mengingat besarnya tugas seorang guru, maka guru dituntut untuk senantiasa  meningkatkan profesionalismenya agar dapat memenuhi tantangan masyarakat yang semakin berkembang.
Syarat
Syarat menjadi seorang guru, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 42, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang  pendidikan nasional :
	Pendidik harus memiiki kualialifikasi minimum dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi  yang terakreditasi.
Ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (Jakarta: citra umbara, 2005),hal.15
       Adapun syarat-syarat menjadi guru itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok :
	Persyaratan Administratif

Syarat-syarat administratif ini antara lain meliputi: soal kewarganegaraan (warga negara Indonesia), umur (sekurang-kurangnya 18 tahun), berkelakuan baik, mengajukan permohonan. Di samping  itu masih ada syarat-syarat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan yang ada.
	Persyaratan Teknis

Dalam persyaratan teknis ini ada yang bersifat formal, yakni harus berijazah pendidikan guru. Hal ini mempunyai konotasi bahwa seseorang yang memiliki ijazah pendidikan guru itu dinilai sudah mampu mengajar. Kemudian syarat-syarat yang  lain adalah menguasai cara dan tehnik mengajar, terampil mendesain program pengajaran serta memiliki  motivasi dan cita-cita memajukan pendidikan/pengajaran.
	Persyaratan Psikis

Yang berkaitan dengan kelompok persyaratan psikis, antara lain : sehat rohani, dewasa dalam berfikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani bertanggung jawab, berani berkorban dan memiliki jiwa pengabdian. Disamping itu, guru juga dituntut untuk bersifat pragmatis dan realistis, tetapi juga memiliki pandangan yang mendasar dan filosofis. Guru harus juga mematuhi norma dan nilai yang berlaku serta memiliki semangat membangun. Inilah pentingnya bahwa guru itu harus memiliki panggilan hati nurani untuk mengabdi demi anak didik.
	Persyaratan Fisik

Persyaratan fisik ini antara lain meliputi : berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki gejala-gejala penyakit yang menular. Dalam persyaratan fisik ini juga menyangkut kerapian dan kebersihan, termasuk cara berpakaian. Sebab bagaimanapun juga guru akan selalu dilihat/diamati dan bahkan dinilai oleh para siswa/anak didiknya. Sardiman,  Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada ,2007),  hal.126-127
      Oemar Hamalik mengatakan bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan professional maka untuk menjadi guru harus pula memenuhi persyaratan yang berat. Beberapa diantaranya ialah : (a) harus memiliki bakat sebagai guru; (b) harus memiliki keahlian sebagai guru; (c) memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi; (d) memiliki mental yang sehat; (e) berbadan sehat; (f) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas; (g) guru adalah manusia berjiwa pancasila; dan (h) guru adalah seorang warga negara yang baik. Oemar Hamalik,  Proses Belajar Mengajar, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 118
  Sedangkan  Menurut Moh. Athiyah Al-Abrasyi, seorang pendidik Islam harus memiliki sifat-sifat tertentu agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu :
	Memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah semata.

Seorang guru harus jauh dari dosa besar, sifat riya’ (mencari nama), dengki, permusuhan, perselisihan, dan lain-lain sifat yang tercela.
Ikhlas dalam pekerjaan, keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik kearah suksesnya di dalam tugas dan sukses murid-muridnya.
Seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya.
Seorang guru harus mengetahui tabiat, pembawaan, adat, kebiasaan, rasa dan pemikiran murid-muridnya.
	  Seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikan.Muhammad  Nurdin, Kiat Menjadi Guru Professional,  (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal.127-128
Dari syarat-syarat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa guru-guru harus bekerja sesuai dengan ilmu mendidik yang sebaik-baiknya dengan disertai ilmu pengetahuan yang cukup luas dalam bidangnya serta dilandasi rasa berbakti yang tinggi kepada agama, nusa dan bangsa.
Tugas dan Peran
 Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedagkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan  pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua setelah orang tua di rumah, dapat memahami peserta didik dengan tugas perkembangannya mulai dari sebagai makhluk bermain, sebagai makhluk remaja/berkarya dan sebagai makhluk berfikir/dewasa. Sedangkan tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, guru berkewajiban mencerdaskan bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Moh.Uzer, Menjadi Guru Professional, (Bandung : PT. Rosdakarya, 1992), hal . 6-7
Secara garis besar, tugas guru dapat ditinjau dari tugas-tugas yang langsung berhubungan dengan tugas utamanya, yaitu menjadi pengelola dalam proses pembelajaran dan tugas-tugas lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses pembelajaran, juga akan menunjang keberhasilan menjadi guru yang handal dan dapat diteladani.
Dalam pelaksanaan tugas ini, seorang pendidik dituntut untuk mempunyai seperangkat prinsip kegunaan. Adapun prinsip kegunaan itu dapat berupa :
	Kegairahan dan kesediaan untuk mengajar seperti memperhatikan : kesediaan, kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan anak didik.

Membangkitkan gairah anak didik.
Menumbuhkan perubahan-perubahan kecenderungan yang mempengaruhi proses mengajar.
	Adanya hubungan manusiawi dalam proses mengajar. Munarji, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bina Imu, 2004), h. 31
Seorang guru sangat berperan sekali dalam dunia pendidikan. Beberapa peran guru, antara lain :
	Guru sebagai Demonstrator

 Sebagai demonstrator, guru adalah seorang pengajar dari bidang ilmu yang ia kuasai. Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan perannya dengan baik, seorang guru harus menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan. Ia harus senantiasa belajar meningkatkan penguasaannya terhadap ilmu sesuai dengan bidangnya. Sukardi, Guru Powerful, Guru Masa Depan, (Bandung: Kalbu, 2006), hal. 20
Agar ilmu pengetahuan yang dimilikinya dapat disampaikan kepada para siswa dengan baik, seorang guru juga harus terampil dalam memahami kurikulum, menjabarkannya dalam tujuan-tujuan operasional, serta mampu menggunakan metodologi dan sarana pembelajaran secara optimal.
	Guru sebagai Pengelola Kelas

Sebagai pengelola kelas, seorang guru harus mampu menciptakan suasana/kondisi belajar di kelas. Ia juga harus mampu merangsang siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, terampil mengendalikan suasana kelas agar tetap hangat, aman, menarik, dan kondusif. Ibid.,hal. 21
	Guru sebagai Mediator dan Fasilitator

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan demikian media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa nara sumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Akhyak, Profil Pendidik Sukses..., hal. 13
	Guru sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator seorang guru dituntut mampu melakukan proses evaluasi baik untuk mengetahui proses keberhasilan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran (feed back), maupun untuk menilai hasil belajar siswa.
Untuk mewujudkan peran ini, seorang guru dituntut memiliki ketrampilan sebagai berikut:
	Mampu merumuskan alat tes yang valid dan reliable.
Mampu menggunakan alat tes dan non-tes secara tepat.

Mampu melaksanakan penilaian secara objektif, jujur, dan adil.
Menindak lanjuti hasil evaluasi secara profesional.
Dari berbagai penjelasan di atas, tugas dan peran guru tidaklah mudah. Bukan hanya sekedar mengajar di kelas tetapi juga harus menanggung beban moral, artinya seorang guru harus bisa mengantarkan siswa pada suatu perubahan, menjadikan siswa dari tidak tahu menjadi tahu, mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlakul karimah.  
Kompetensi guru
Kata kompetensi secara harfiah dapat diartikan  sebagai kemampuan. Ngainun Na’im, Menjadi Guru Inspiratif : Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal . 56 Kempetensi guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung  jawab dan layak. Usman, Menjadi Guru Professional,... hal. 14 Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mengajar agar tujuan pembelajan dapat tercapai dengan baik.
Untuk menjadi pendidik professional tidaklah mudah, karena ia harus memiliki kompetensi-kompetensi keguruan. Kompetensi dasar (based competency) ditentukan oleh tingkat kepekaanya dari bobot potensi dan kecenderungan yang dimilikinya. Munarji, Ilmu Pendidikan...,hal . 23 Dengan memiliki kompetensi yang memadai, seseorang khususnya guru, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya dunia pendidikan jika para gurunya tidak memiliki kompetensi memadai. Guru yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya secara professional. Secara lebih terperinci, bentuk-bentuk kompetensi dan profesionalisme seorang guru adalah :
	Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum maupun bahan pengayaan/penunjang bidang studi.

Mengelola program belajar-mengajar yang meliputi :
	 Merumuskan tujuan instruksional,

Mengenal dan dapat menggunakan prosedur instruksional yang tepat,
Melaksanakan program belajar mengajar,
Mengenal kemampuan anak didik.
	Mengelola kelas, meliputi :

	Mengatur tata ruang kelas untuk pelajaran,

Menciptakan iklim belajar-mengajar yang serasi.
	Penggunaan media atau sumber, meliputi:

	Mengenal, memilih dan menggunakan media,

Membuat alat bantu pelajaran yang sederhana,
Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar-mengajar,
Menggunakan micro teaching untuk unit program pengenalan lapangan.
	Menguasai landasan-landasan pendidikan,
	  Mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar,
	Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran,

Mengenal dan menyelenggarakan fungsi layanan, program bimbingan dan penyuluhan,
	  Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah,
	  Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Na’im, Menjadi Guru Professional,…hal . 60-61
Selain itu, dalam pendidikan Islam seorang guru juga harus memiliki beberapa kompetensi. Dalam kompetensi jenis ini, setidaknya ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu :
	Kompetensi personal-religius, yaitu memiliki kepribadian berdasarkan Islam. Di dalam dirinya melekat nilai-nilai yang dapat ditransinternalisasikan kepada peserta didik, seperti jujur, adil, suka musyawarah, disiplin, dan lain-lain.
	Kompetensi sosial-religius, yaitu memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial yang selaras dengan ajaran Islam. Sikap gotong royong, suka menolong, toleransi dan sebagainya merupakan sikap yang harus dimiliki pendidik yang dapat diwujudkan dalam proses pendidikan.
	Kompetensi profesional-religius, yaitu memiliki kemampuan menjalankan tugasnya secara profesional, yang didasarkan atas ajaran Islam. Naim, Menjadi Guru...,hal. 61

Selain itu sebagai suatu  profesi, terdapat sejumplah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu :
	Kompetensi Pribadi

Dalam kompetensi pribadi, guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Oleh karena itu, pribadi guru sering dianggap sebagai panutan.
	Kompetensi Professional

Adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas keguruan.
	Kompetensi Sosial Kemasyarakatan

Kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial. Akhyak, Profil Pendidik Sukses...,hal. 19-20
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi guru harus mempunyai kompetensi-kompetensi keguruan dan kompetensi tersebut harus ada dalam jiwa seorang guru.  Guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga bertanggung jawab serta dapat dijadikan sebagai contoh yang baik bagi siswa. 

Tinjauan Mengenai Kesulitan Belajar
Pengertian Kesulitan Belajar
Setiap siswa pada hakikatya berhak memperoleh peluang untuk kinerja akademik (akademik) yang memuaskan. Adapun aktifitas belajar bagi setiap individu, tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang  tidak, kadang-kadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang  terasa amat sulit. Dalam hal ini terkadang semangatnya tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk mengadakan konsentrasi. M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 229 Demikian realita yang kita jumpai pada anak didik dalam proses belajar mengajar setiap hari. Sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pribadi tidaklah sama dan mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Karakteristik inilah yang menyebabkan perbedaan dalam tingkah laku belajar siswa. Pada intinya suatu keadaan dimana anak didik/siswa tidak dapat belajar sebagaimna mestinya disebut sebagai “kesulitan belajar”.
Menurut Muhibbin Syah, kesulitan belajar adalah siswa yang dikategorikan “diluar rata-rata” (sangat pintar dan bodoh) tidak mendapat  kesempatan memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Syah, Psikologi Belajar…, h. 182
Kesulitan belajar adalah keadaan dimana anak didik/siswa tidak dapat belajar sebagaimnana mestinya. M. Dalyono, Psikologi Pendidikan…, hal. 229
The board of the association for children and adult with learning disalibities (ACALD) mengemukakan devinisi seperti yang dikutip oleh Lovitt, sebagai berikut: 

Kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber dari neurologis yang secara selektif mengganggu perkembangan integrasi, dan/atau kemampuan verbal dan/atau non verbal.

Kesulitan belajar khusus tampil sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang nyata pada orang-orang yang memiliki intelegensi rata-rata hingga superior yang memiliki sistem sensoris yang cukup, dan kesempatanya untuk belajar yang cukup pula. Berbagai kondisi tersebut bervariasi dalam perwujudan dan derajatnnya.

Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap harga diri, pendidikan, pekerjaan, sosialisasi, dan/atau aktifitas kehidupan sehari-hari sepanjang hidup. Mulyono Abdurrohman, Pendidikann Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT. Asdi Maha Karya, 2002), hal. 8

Macam – Macam Kesulitan Belajar
Macam-macam kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut :
	Dilihat dari jenis kesulitan belajar.

	Ada yang berat,
	Ada yang sedang.

	Dilihat dari bidang studi yang dipelajari.

	Ada yang sebagian bidang studi, dan
	Ada yang keseluruhan bidang studi.

	Dilihat dari sifat kesulitannya.

	Ada yang sifatnya permanen/menetap dan,
	Ada yang sifatnya hanya sementara.

	Dilihat dari faktor penyebabnya.

	Ada yang karena faktor inteligensi, dan
	Ada yang karena faktor non-inteligensi. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar , (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), hal. 78


Faktor – Faktor Penyebab Kesulitan Belajar
Para ahli kesulitan belajar jiwa menekankan bahwa hingga saat ini masih belum ada seorangpun yang  mengetahui secara pasti sebab musabab kesulitan belajar. Sebagian ahli mengemukakan bahwa gangguan belajar disebabkan oleh gangguan syaraf. Tetapi penelitian yang disokong oleh NIMH telah membantu kita untuk menyadari bahwa penyebab kesuliatan belajar itu benar-benar kompleks dan luas. Bukti paling mutakhir memperlihatkan bahwa sebagian besar keterlambatan belajar tidak hanya berkaitan dengan otak tertentu, tetapi kesuliatan dalam menyalurkan berbagai informasi yang datang dari berbagai bagian otak secara bersamaan. Derek Wood, Kiat Mengatasi Gangguan Belajar, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media Group,2007),hal.32-33
Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yakni:
	Faktor intern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri.

Faktor ekstern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) , hal. 183
Kedua faktor tersebut meliputi aneka ragam hal dan keadaan yang antara lain :
	Faktor intern (faktor dari dalam diri manusia itu sendiri) yang meliputi:

	Faktor fisiologi

	Karena sakit

Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisiknya, sehingga syaraf sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya rangsangan yang diterima melalui indranya tidak dapat diteruskan ke otak. Lebih-lebih sakitnya lama, syarafnya akan bertambah lemah, sehingga ia tidak dapat masuk sekolah untuk beberapa hari yang mengakibatkan ia tertinggal jauh dalam pelajarannya.
	Karena kurang sehat

Anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar sebab ia mudah capek, mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang, kurang semangat, fikiran terganggu. Karena hal-hal ini maka penerimaan dan respons pelajaran berkurang, syaraf otak tidak mampu bekerja secara optimal memproses, mengelola, mengiterpretasi dan mengorganisasi bahan pelajaran melalui indranya.
Perintah dari otak yang langsung kepada syaraf motorik yang berupa ucapan, tulisan, hasil pemikiran/lukisan menjadi lemah juga. Karena itu maka seorang guru atau petugas diagnostik harus meneliti kadar gizi makanan dari anak.
	Sebab karena cacat tubuh

Cacat tubuh dibedakan atas:
	Cacat  tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, gangguan psikomotor.

Cacat tubuh yang tetap (serius) seperti buta, tuli, bisu, hilang tangannya dan kakinya.
Bagi golongan yang serius, maka harus masuk pendidikan khusus seperti SLB, bisu, tuli, TPAC-SROC. Bagi golongan yang ringan, masih banyak mengikuti pendidikan umum, asal guru memperhatikan dan menempuh placement yang tepat. Abu Ahmadi, dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hal. 79-80
	Faktor Psikologi

	Intelegensi

Menurut William stern, intelegensi ialah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berfikir yang sesuai dengan tujuannya. Intelegensi sebagian besar tergantung dengan dasar dan turunan. Pendidikan atau lingkungan tidak begitu berpengaruh kepada intelegensi seseorang. Ngalim Purwanto,Psikologi Penddikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 52
	Bakat

Bakat adalah potensi/kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. M.Dalyono, Psikologi Pendidikan...,hal. 234 Orang tua kadang-kadang tidak memperhatikan faktor bakat ini. Sering anak diarahkan sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Singgih d. Gunarsa,Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Jakarta: BPK gunung mulia, 2004), hal. 129
	Minat

Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat ini besar sekali pengaruhnya tehadap belajar, sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya, tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu. Moh. User Usman, Menjadi Guru Professional...,hal. 27
Pada umumnya anak didik menaruh minat besar pada pelajaran tertentu saja, agak berminat untuk beberapa pelajaran yang lain dan pelajaran sisanya adalah termasuk yang kurang diminati. Koesnoer Partowisastro, Diagnose dan Pemecahan Kesulitan Belajar, (Jakarta: erlangga, 1986) , hal. 34
Tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulian belajar. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan tipe khusus anak banyak menimbulkan  problema pada dirinya. Karena itu, pelajaran pun tidak pernah terjadi proses dalam otak, akibatnya timbul kesulitan. Abu Ahmadi,  Psikologi Belajar...,h. 83
	Motivasi

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.. Oemar hamalik,  Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 158-159
Motivasi sebagai faktor inner (batin) berfungsi menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukam baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya. Seorang yang besar motivasinya akan giat berusaha, tampak gigih, tidak mau menyerah, giat membaca buku-buku untuk meningkatkan prestasinya untuk memecahkan masalahnya. M. Dalyono, Psikologi Pendidikan...,hal. 235
	Faktor kesehatan mental

Dalam belajar tidak hanya menyangkut segi intelek, tetapi juga menyangkut segi kesehatan mental dan emosional. Hubungan kesehatan mental dengan belajar adalah timbal balik. Kesehatan mental dan ketenangan emosi akan menimbulkan hasil belajar yang baik demikian juga belajar yang selalu sukses akan membawa harga diri seseorang. Bila harga diri tumbuh akan merupakan faktor adanya kesehatan mental. Abu Ahmadi , Psikologi Belajar...,hal. 83
	Tipe-tipe khusus seorang belajar

Kita mengenal tipe-tipe belajar seorang anak. Ada tipe visual, motoris, dan campuran.
	Seorang yang bertipe visual, akan cepat mempelajari bahan-bahan yang disajikan secara tertulis, bagan, grafik, gambar. Pokoknya mudah mempelajari bahan pelajaran yang dapat dilihat dengan alat penglihatannya. Sebaliknya merasa sulit belajar apabila dihadapkan bahan-bahan dalam bentuk suara atau gerakan.
	Anak yang bertipe motoris, mudah mempelajari bahan yang disajikan dalam bentuk suara (ceramah), begitu guru menerangkan ia cepat menangkap bahan pelajaran, di samping itu kata dari teman (diskusi) atau suara radio/cassette ia mudah menangkapnya. Pelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan, perabaan, gerakan-gerakan yang ia mengalami kesulitan. 
	Individu yang bertipe campuran, mudah mempelajari bahan yang berupa tulisan-tulisan, gerakan-gerakan, dan sulit mempelajari bahan yang berupa suara dan penglihatan. Ibid., h. 84-85

	Faktor ekstern (faktor dari luar diri manusia itu sendiri) yang meliputi:

Faktor ekstern yang berpangaruh terhadap belajar, dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan  lingkungan.
	 Faktor keluarga

	Faktor orang tua

	 Cara mendidik anak

Orang tua yang tidak/kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, mungkin acuh tak acuh, tidak memperhatikan kemajuan belajar anak-anaknya, akan menjadi penyebab kesulitan belajarnya.
	 Hubungan orang tua

 Hubungan orang tua dan anak sering dilupakan. Faktor ini penting sekali dalam menentukan kemajuan belajar anak. yang dimaksud hubungan adalah kasih sayang penuh pengertian atau kebencian, sikap keras, acuh tak acuh, memanjakan dan lain-lain.
	 Contoh/bimbingan dari orang tua

Orang tua merupakan contoh terdekat dari anak-anaknya. Segala yang diperbuat orang tua tanpa disadari akan ditiru oleh anak-anaknya. Karenanya sikap orang tua yang bermalas-malasan tidak baik, hendaknya dibuang jauh-jauh. Demikian juga belajar memerlukan bimbingan dari orang tua agar sikap dewasa dan tanggung jawab belajar  tumbuh pada diri anak.
	 Suasana rumah/keluarga

Suasana keluarga yang sangat ramai/gaduh, tidak mungkin anak dapat belajar dengan baik. Anak akan selalu terganggu konsentrasinya, sehingga sukar untuk belajar.
Demikian juga suasana rumah yang selalu tegang, selalu banyak cekcok diantara anggota keluarga selalu ditimpa kesedihan, antara ayah dan ibu selalu cekcok atau selalu membisu akan mewarnai suasana keluarga yang melahirkan anak-anak tidak sehat mentalnya.
	Keadaan ekonomi keluarga

Keadaan ekonomi digolongkan dalam:
	 Ekonomi yang kurang/miskin

	Kurangnya alat-alat belajar
	Kurangnya biaya yang disediakan oleh orang tua

Tidak mempunyai tempat belajar yang baik
Keadaan peralatan seperti pensil, tinta, penggaris, buku tulis, buku pelajaran, jangka, dan lain-lain akan membentuk kelancaran dalam belajar. Kurangnya alat-alat itu akan menghambat kemajuan belajar anak.
	 Ekonomi yang berlebihan

Keadaan ini sebaliknya dari keadaan yang pertama, dimana ekonomi keluarga berlimpah ruah. Mereka akan menjadi segan belajar karena ia terlalu banyak bersenang-senang. Mungkin juga ia dimanjakan oleh orang tuanya, orang tua tidak tahan melihat anaknya belajar dengan susah payah. Keadaan seperti ini akan dapat menghambat kemajuan belajar.
	Faktor sekolah

Yang dimaksud sekolah, antara lain adalah:
	 Guru

Guru dapat menjadi sebab kesulitan belajar, apabila:
	Guru tidak kualified, baik dalam pengambilan metode yang digunakan atau dalam mata pelajaran yang dipegangnya. Hal ini bisa saja terjadi, karena vak yang dipegangnya kurang sesuai, hingga kurang menguasai, lebih-lebih kalau kurang persiapan, sehingga cara menerangkan kurang jelas, sukar dimengerti oleh murid-muridnya.

Hubungan murid dengan guru kurang baik. Hal ini bermula pada sifat dan sikap guru yang tidak disenangi oleh murid-muridnya, seperti: kasar, suka marah-marah, tak pernah senyum, tidak pandai menerangkan, dan sebagainya.
Guru-guru menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak. Hal ini biasa terjadi pada guru yang masih muda yang belum berpengalaman hingga belum dapat mengukur kemampuan murid-muridnya, sehingga hanya sebagian kecil muridnya dapat berhasil dengan baik.
	Guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha diagnosis kesulitan belajar. Misalnya dalam bakat, minat, sifat, kebutuhan anak-anak, dan sebagainya.
	Metode mengajar guru yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, antara lain: metode mengajar tidak menarik, menggunakan satu metode dan tidak bervariasi.
	Faktor alat

Alat pelajaran yang kurang lengkap membuat penyajian pelajaran yang tidak baik. Terutama pelajaran yang bersifat praktikum, kurangnya alat labolatorium akan banyak menimbulkan kesulitan dalam belajar. Kemajuan teknologi membawa perkembangan pada alat-alat pelajaran atau pendidikan sebab yang dulu tidak ada menjadi ada. Timbulnya alat-alat itu akan menentukan: perubahan metode mengajar guru, segi dalamnya ilmu pengetahuam pada fikiran anak, dan memenuhi tuntutan dari bermacam-macam tipe anak.
	Kondisi gedung

Terutama ditujukan pada ruang kelas/ruangan tempat belajar anak.
Ruangan harus memenuhi syarat kesehatan seperti:
	Ruangan harus berjendela, ventilasi cukup, udara segar dapat masuk ruangan, sinar dapat menerangi ruangan.

Dinding harus bersih, putih, tidak terlalu kotor.
Lantai tidak becek, licin atau kotor.
	Keadaan gedung yang jauh dari tempat keramaian sehingga anak mudah konsentrasi dalam belajarnya.
	Kurikulum 

Kurikulum yang kurang baik, misalnya:
	Bahan-bahannya terlalu tinggi.

Pembagian bahan tidak seimbang (kelas satu banyak pelajaran dan kelas-kelas di atasnya sedikit pelajaran).
Adanya pendataan materi. Hal-hal ini akan membawa kesulitan belajar bagi murid-murid. Sebaliknya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak, akan membawa kesuksesan dalam belajar.

	Waktu sekolah dan disiplin kurang

Apabila sekolah masuk sore, siang, atau malam maka kondisi anak tidak lagi dalam keadaan optimal untuk menerima palajaran. Sebab energi sudah berkurang, di samping udara yang relatif panas diwaktu siang, dapat mempercepat proses kelelahan. Waktu dalam kondisi fisik sudah minta istirahat, karena itu maka waktu yang baik untuk belajar adalah pagi hari.
Di samping itu pelaksanaan disiplin yang kurang, misalnya murid-murid liar, sering terlambat datang, tugas yang diberikan tidak dilaksanakan, kewajibannya dilalaikan, sekolah berjalan tanpa kendali. Lebih-lebih lagi gurunya kurang disiplin akan banyak mengalami hambatan dalam pelajaran. Ibid., hal. 85-92
	Mass media dan lingkungan sosial

	Faktor mass media meliputi: bioskop, TV, surat kabar, majalah, buku-buku komik yang ada di sekeliling kita. Hal itu akan menghambat belajar apabila anak terlalu banyak waktu yang dipergunakan untuk itu, hingga lupa akan tugasnya belajar.

b) Lingkungan sosial
(1) Teman bergaul
Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat masuk dalam jiwa anak. Apabila anak suka bergaul dengan mereka yang tidak sekolah, maka ia akan malas belajar, sebab cara hidup anak yang bersekolah berlainan dengan anak yang tidak bersekolah. Kewajiban orang tua adalah mengawasi mereka serta mencegahnya agar mengurangi pergaulan dengan mereka. M. Dalyono, Psikologi Pendidikan...,hal. 246-247
Para ahli pendidikan telah banyak yang mengatakan bahwa “saling meniru dengan teman sebaya itu adalah pengaruh yang sangat kuat dan cepat”. Hal ini sesuai dengan pendapat prof. Muchtar Yahya dalam bukunya “fannut tarbiyah”, yang mengatakan bahwa sering meniru diantara anak dengan temannya sangat cepat dan sangat kuat. Pengaruh kawan  sangat besar terhadap akal dan akhlaknya. Achmad Patoni, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta:Bina Ilmu, 2004),  hal. 37
 (2) Lingkungan Tetangga
Corak kehidupan tetangga, misalnya suka main judi, minum arak, menganggur, pedagang, tidak suka belajar, akan mempengaruhi anak-anak yang bersekolah. Minimal tidak ada motivasi bagi anak untuk belajar. Sebalikya jika tetangga terdiri dari pelajar, mahasiswa, dokter, insinyur, akan mendorong semangat belajar anak.
(3) Aktifitas dalam masyarakat
Terlalu banyak berorganisasi, kursus ini itu, akan menyebabkan belajar anak menjadi terbengkalai. Orang tua harus mengawasi, agar kegiatan ekstra diluar belajar dapat diikuti tanpa melupakan tugas belajarnya. Dengan kata lain belajarnya sukses dan kegiatan lain dapat berjalan. M. Dalyono,Psikologi Pendidikan…,hal. 246-247
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab kesulitan belajar itu karena :
	Sebab-sebab individu, artinya tidak ada dua orang yang mengalami kesulitan belajar itu sama persis penyebabnya walaupun jenis kesulitannya sama.
	Sebab-sebab yang kompleks, artinya seseorang mengalami kesulitan belajar karena sebab-sebabnya bermacam-macam sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Gejala – Gejala 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, kenyataanya yang dihadapi tidak selalu menunjukkan apa yang diharapkan itu dapat terealisasi 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 karena setiap siswa dapat mengalaminya. Faktor tersebut dikarenakan banyak hal, diantaranya karena individu siswa yang berbeda-beda.
Dalam hal menghadapi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, pemahaman yang utuh dari guru tentang kesulitan belajar yang dihadapi 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-ciri tingkah laku yang merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar, antara lain:
	Menunjukkan hasil belajar yang rendah (di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok kelas)
	Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan
	Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, ia selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai waktu yang tersedia.
	Menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, dusta dan sebagainya.

Menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti: membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, menganggu di dalam dan di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak mau bekerja sama dan sebagainya.
	  Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti: pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak mau atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu, misalnya dalam menghadapi nilai rendah tidak menunjukkan sedih atau menyesal, dan sebagainya. Hellen, Bimbingan dan Konseling, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), hal. 119-120
Dari yang dikemukakan di atas, dapat difahami adanya beberapa gejala dari  kesulitan belajar yang dialami oleh para peserta didik. Dari gejala-gejala yang terlihat dalam tingkah laku setiap peserta didik, diharapkan para pendidik atau guru dapat memahami dan mengidentifikasi mana siswa yang mengalami kesulitan dalam  belajar. Dari gejala-gejala yang tampak itu, guru bisa menginterpretasi bahwa ia mengalami kesulitan belajar. 

Tinjauan Mengenai Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Sejarah kebudayaan Islam merupakan merupakan mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Islam dari masa lampau hingga masa kini. Sebagai generasi umat Islam, perlu untuk mengetahui perkembangan sejarah perkembangan kebudayaan Islam, sejak lahirnya budaya Islam sehingga sampai sekarang. Hal ini bertujuan untuk menambah dan meningkatkan kemantapan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.
Pengertian sejarah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu arti bahasa dan aspek istilah. Apabila ditinjau dari aspek bahasa, maka kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang artinya pohon. Sedang kata sejarah menurut istilah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau, yang berkaitan dengan berbagai proses kehidupan manusia, dan dipelajari dimasa kini untuk diambil hikmahnya bagi perjalanan kehidupan manusia di masa-masa mendatang. Murodi, Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah kelas VII, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), hal. 4
Secara bahasa, kata kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta, buddhaya, yaitu bentuk jamak dari kata buddhi, yang artinya budi atau akal. Budaya juga diartikan sebagai daya dari budi yang berupa cipta, rasa, karsa dan rasa manusia. Sedang kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa dan rasa. Ibid., hal. 5
Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah merupakan salah satu mata pelajaran yang yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam di masa lampau, mulia dari perkembangan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrosyidin, Bani Umayah, Abbasiyah, Ayyubiyah sampai perkembangan Islam di Indonesia. Direktorat  Jendral Pendidikan Islam, Model Silabus Dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010), hal. iv 
Dari pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa arti sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian masa lampau pada diri individu dan masyarakat untuk mencapai kebenaran suatu penjelasan  tentang sebab-sebab dan asal- usul segala sesuatu, suatu pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dari segala kejadian-kejadian tersebut kiranya dapat mengantarkan manusia kepada sebuah kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa.
Fungsi dan tujuan mempelajari SKI
Fungsi mempelajari sejarah kebudayaan Islam (SKI)
Sejarah kebudayaan Islam (SKI) adalah gambaran masa lampau tentang usaha masyarakat muslim terhadap pembinaan dan pengembangan ajaran Islam disusun secara sistematik dan lengkap meliputi urutan fakta dengan tafsiran dan penjelasan yang dapat memberikan kepahaman tentang yang telah berlaku. 
Secara substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik.
Fungsi mempelajari Sejarah Kebudayaan (SKI)  ada tiga,  yaitu sebagai berikut :
	Fungsi Edukatif

Melalui sejarah peserta didik ditanamkan nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan Islami dalam menjalankan kehedupan sehari-hari.
	Fungsi Keilmuan

Peserta didik memperoleh pengetahuan yang memadai tentang masa lalu Islam dan kebudayaan.

	Fungsi Transpormasi

Sejarah merupakan salah satu sumber yang sangat penting dalam rangka transformasi masyarakat(Idb4.wikispaces.com/file/view/fz4004+hubungan+antara+minat+dengan+prestasi+belajar+siswa+bidang+study+sejarah+kebudayaan+islam
Selain fungsi di atas, ada beberapa fungsi mempelajari Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah, yaitu :
	Pengenalan peristiwa-peristiwa penting dalam rekam jejak Rosulullah SAW dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an, sekaligus pilihan strategi dahwah yang dilakukan.

Membawa keterlibatan siswa secara emosional pada peristiwa-peristiwa historis, khususnya pada konsistensi para tokoh Islam di dalam memperjuangkan prinsip-prinsip ajaran Islam vis-à-vis dengan tantangan dan rintangan dari internal maupun eksternal umat Islam.
Melanjutkan tradisi keilmuan para tokoh Islam dengan segala kreatifitas yang dihasilkannya dengan tetap kritis atas semuanya.
Memberikan apresiasi yang proporsional terhadap ide, gagasan dan karya yang dihasilkan oleh ulama terdahulu, sehingga tidak terjebak pada romantisme masa lalu yang tidak fungsional untuk menyelesaikan problematika kontemporer umat Islam saat ini.
	Merefleksikan proses masuknya Islam di Indonesia dengan kecemerlangan para ulama yang membawanya sehingga dengan cepat Islam masuk ke Indonesia tanpa kekerasan, dan menarik ibrah dari proses ini.
	Tujuan mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

Sebagai mata pelajaran, Sejarah Kebudayaan Islam di MTs mempunyai tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:
	Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.
	Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan masa depan.

Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah.
Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau.
Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah, hal. 51-52.
Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan sejarah kebudayaan Islam (SKI) adalah sebagai alat untuk menyampaikan kejadian-kejadian masa lampau bagi masa sekarang yang akan menentukan kualitas dan kuantitas moral umat Islam juga bisa dijadikan sebagai pelajaran dari peristiwa-peristiwa dimasa lampau. Jadi, tugas guru tidak akan terlepas dengan pewaris masa lalu yang membina dan mengembangkan ajaran Islam demi kualitas masyarakat muslim masa kini dan masa mendatang.
Pentingnya mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Adapun pentingnya mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) secara garis besar diantaranya adalah :
	Untuk melestarikan identitas kelompok dan memperkuat daya tahan kelompok itu bagi kelangsungan hidupnya.

Sejarah berguna sebagai pengambilan pelajaran dan tauladan dari contoh di masa lampau, sehingga sejarah memberikan asas manfaat secara lebih khusus demi kelangsungan hidup.
	Sejarah berfungsi sebagai sarana pemahaman mengenai hidup dan mati. Hamid fahmi zarasyi[Ed],Metodologi Pengkajian Islam:Pengalaman Indonesia-Malasya, (Gontor: ISID, 2008), hal. 333
Lebih lanjut, pentingnya mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam, selain seperti yang telah dijelaskan di atas, dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah, Sejarah Kebudayaan Islam adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, Sejarah Kebudayaaan Islam, yang kemudian menjadi dasar pegangan hidupnya (way of life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengamatan, dan pembiasaan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian dapat menjadikan seseorang bersifat dan bersikap toleransi, fleksibel serta berwawasan luas.
Ruang Lingkup Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Sejarah Kebudayaan Islam di MTs merupakan salah satu mata pelajaran yang menelaah tentang asal usul, perkembangan, peranan kebudayaan/ peradaban, peranan kebudayaan/ peradaban Islam dan  para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam dimasa lampau, mulai dari perkembangan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rosyidin, Bani Umayah, Abbasiyah, Al-Ayyubiyah sampai dengan perkermbangan Islam di Indonesia.
Ruang lingkup Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah, meliputi:
	Pengertian dan tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam

	Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

Tujuan dan manfaat mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Bentuk-bentuk kebudayaan Islam
	Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Makkah.

	Misi dakwah Nabi Muhammad SAW

Ibrah misi dakwah Nabi Muhammad SAW
Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW
	Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah

	Madinah sebelum kedatangan Islam

Membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan
	Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW
	Memahami peradaban Islam pada masa Khulafaurrasyidin

	Prestasi khulafaurrosyidin

Ibrah kepemimpinan khulafaurrosyidin
Gaya kepemimpinan khulafaurrosyidin
	Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Umaiyah

	Sejarah berderinya Dinasti Umayah

Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti Umayah
Perkembangan ilmu pengetahuan
Ibrah perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti Umayah
	Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Abbasiyah

	Sejarah berdirinya Dinasti Umayah

Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti Umayah
Perkembangan ilmu pengetahuan
Ibrah perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti Umayah
	Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti al-Ayyubiyah.

	Sejarah berdirinya Dinasti Al-Ayyubiyah
	Perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti Al-Ayyubiyah
	Mengidentifikasi tokoh ilmuan muslim dan perannya dalam kemajuan kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti Al-Ayyubiyah
	Ibrah dari perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti Al-Ayyubiyah.

	Memahami perkembangan Islam di Indonesia.

	Sejarah masuknya Islam di Nusantara
	Sejarah beberapa kerajaan Islam di jawa, Sumatra, sulawasi
	Tokoh dan perannya dalam perkembangan Islam di Indonesia
	Meneladai semangat para tokoh Islam di Indonesia


Strategi Guru PAI dalam Mengatasi Kesulitan Belajar SKI
Jenis kesulitan belajar yang dihadapi siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan pendapat, bahwa di dalam proses pembelajaran tidak selamanya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Hal itu sering dijumpai pada siswa saat mengikuti pelajaran masih ada yang mengalami kesulitan belajar. Tidak jauh beda dengan mata pelajaran yang lain, di dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pun siswa juga ada yang mengalami kesulitan belajar yang sama dengan mata pelajaran lain.
Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dirasa perlu mendapatkan perhatian dalam hal penanganan kesulitan belajar karena di dalam mata pelajaran ini akan dipelajari berbagai macam tema-tema yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk pribadi siswa dan juga masyarakat secara umum karena Sejarah Kebudayaan Islam di pelajari untuk mencapai kebenaran suatu penjelasan  tentang sebab-sebab dan asal- usul segala sesuatu, suatu pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dari segala kejadian-kejadian tersebut kiranya dapat mengantarkan manusia kepada sebuah kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa. 
Selain itu, Sejarah Kebudayaan Islam adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, Sejarah Kebudayaaan Islam, yang kemudian menjadi dasar pegangan hidupnya  melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengamatan, dan pembiasaan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian dapat menjadi seseorang yang bersifat dan bersikap toleransi, fleksibel serta berwawasan luas. 
Dari manfaat dan pentingnya mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) seperti yang telah disebutkan di atas, tentunya sangat disayangkan sekali jika dalam belajar Sejarah Kebudayan Islam siswa harus mengalami kesulitan dalam belajar. 
Melihat fenomena yang terjadi di lapangan serta menurut pendapat dari guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di MTs Sultan Agung Jabalsari, jenis kesulitan belajar tersebut diantaranya : pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) adalah mata pelajaran yang butuh mengingat cerita/sejarah-sejarah dimasa lampau dan nama-nama tokoh Islam, kurangnya kesadaran dari diri siswa tentang pentingnya mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), kurangnya minat  dan motivasi siswa. 
Hal itu bisa disebabkan karena siswa sulit mengingat nama-nama terutama nama-nama tokoh. Selain itu, pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam juga berisi tentang cerita-cerita pada masa lampau sehingga siswa kurang menyadari akan pentingnya mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam serta kurangnya minat dan motivasi untuk mempelajarinya karena pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam itu cakupannya sangat luas dan memang merupakan pelajaran yang sulit karena membutuhkan sebuah pemahaman yang saling berkaitan, selain itu memang tingkat intelegensi pada setiap individu siswa berbeda-beda sehingga tingkat pemahaman dan kesulitannya pun juga berbeda-beda.

Strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Usaha mengatasi kesulitan belajar tidak dapat dipisahkan dari fakto-faktor kesulitan belajar. Karena itu, mencari sumber penyebab utama dan sumber-sumber penyerta lainnya adalah menjadi mutlak adanya dalam rangka mengatasi kesulitan belajar.
Berdasarkan kajian teori yang penulis fahami, adapun strategi guru yang dapat dilakukan guna untuk mengatasi kesulitan belajar siswa tersebut antara lain yaitu, dengan :
	Bimbingan belajar

Bimbingan ini diberiakan kepada siswa yang yang mengalami kesulitan belajar dan memang sangat perlu untuk ditangani dengan cara bimbingan belajar di luar sekolah, memotivasi siswa untuk senang membaca, meluangkan  waktu membaca dengan siswa, memfasilitasi sarana/buku pelajaran untuk siswa dengan buku-buku yang menarik dan menunjang pelajaran yaitu bisa dengan gambar-gambar yang menarik, tujuan bimbingan  ini adalah membantu murid agar mudah dan termotivasi dalam belajar. Dengan demikian diharapkan siswa dapat belajar  tanpa  hambatan.
	Bimbingan pribadi

Jenis bimbingan ini membantu individu untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat pribadi sebagai akibat kekurang mampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan aspek-aspek perkembangan, keluarga, persahabatan, belajar, cita-cita, dan lain-lain.
Jenis ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan individual karena masalah pribadi kebanyakan sifatnya adalah rahasia misalnya pertentangan dengan orang tua, masalah penyesuaian diri dengan tuntutan kurikulum, disiplin sekolah, dan lain-lain.
Tujuan bimbingan ini untuk memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan pribadi karena masalah pribadi dapat menyebabkan kesulitan belajar siswa. Maka penyuluhan pribadi dilakukan dalam rangka membantu memecahkan kesulitan belajar anak didik. Abu Ahmadi, Psikologi Belajar…,hal. 119
	Orang tua

Setiap orang tua pasti menaruh harapan kepada anaknya. Orang tua senantiasa mengharapkan agar anaknya kelak dapat hidup sejahtera. Untuk itu orang tua menyekolahkan anak-anaknya dengan harapan-harapan tertentu, baik kelanjutan pendidikan, pekerjaan maupun kehidupannya kelak. Tepatnya banyak sekali orang tua yang belum mengenal kemampuan anaknya, serta tidak mengetahui kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh anaknya.
Fungsi layanan ini adalah membantu orang tua murid agar lebih mengetahui dan mendalami putra-putrinya sebagai anak didik dengan memberikan informasi tentang kecakapan, bakat, minat, kebutuhan-kebutuhan dan ciri-ciri kepribadian anak didik yang bersangkutan sehingga mereka  mampu  mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh putra-putrinya.
Remidial Teaching (pengajaran remedial)
Karena dengan remedial teaching ini guru dapat membimbing anak didik yang mengalami kesulitan belajar yang bisa dilaksanakan dengan pendekatan individual maupun kelompok dalam rangka membantu memecahkan kesulitan belajar. Abu Ahmadi, Psikologi Belajar…,hal. 102-103
Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka mengatasi kesulitan belajar anak didik, dapat dilakukan melalui enam tahap, yaitu: 
	Pengumpulan Data

Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar, diperlukan banyak informasi. Untuk memperoleh informasi tersebut, maka perlu diadakan suatu pengamatan langsung yang disebut dengan pengumpulan data. Pengumpulan data dapat menggunakan meode-metode seperti : observasi, kunjungan rumah, case study, atau melaksanakan tes.
	Pengolahan

Data yang telah terkumpul tidak ada artinya jika tidak diolah secara cermat. Semua data harus diolah dan dikaji untuk mengetahui sebab-sebab kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Dalam pengolahan data langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain:
	Identifikasi kasus

Membandingkan antara kasus
Membandingkan dengan hasil tes
Menarik kesimpulan
Diagnosis
Diagnosis adalah keputusan mengenai hasil dari pengolahan data. Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut:
	Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak didik (berat dan ringannya tingkat kesulitan belajar)

Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar
	Keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar dan sebagainnya. Abu  Ahmadi, Psikologi Belajar..., hal. 96-98
Prognosis
Prognosis artinya “ramalan”. Apa yang telah ditetapkan dalam tahap diagnosis, akan menjadi dasar unsur dalam menyusun dan menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepadanya untuk membantu mengatasi masalahnya. Dalam “prognosis” ini antara lain akan ditetapkan , mengenai bentuk treatment (perlakuan) sebagai follow up dari diagnosis. Dalam hal ini dapat berupa:

	Bentuk treatment yang harus diberikan
	Bahan/materi yang diperlukan

Metode yang akan digunakan
Alat-alat bantu mengajar yang diperlukan
	Waktu (kapan kegiatan itu dilaksanakan)
Treatment (perlakuan)
Perlakuan ini dimaksudkan 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:
	Melalui bimbingan belajar kelompok dan individu

Melalui pengajaran remidial dalam beberapa bidang studi tertentu
	Pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis
Melalui bimbingan orang tua, dan pengatasan kasus sampingan yang mungkin ada.
	 Evaluasi

Avaluasi disini dimaksudkan untuk mengetahui, apakah treatment yang telah diberikan tersebut berhasil dengan baik, artinya ada kemajuan atau bahkan gagal sama sekali. Ibid., h. 99-101

Faktor-faktor pendukung dan penghambat guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaaan Islam (SKI)
Dalam melaksanakan pendidikan perlu diketahui dan diperhatikan adanya faktor yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan tersebut. Begitu juga halnya melihat fenomena yang ada, strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat di dalam pelaksanaanya. Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan beberapa faktor yang mendukung sekaligus menghambat strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar, adalah sebagai berikut :
	Siswa 
Lancar tidaknya suatu pendidikan juga tergantung pada siswa itu sendiri. Karena apabila mereka mempunyai kemauan/minat untuk belajar dengan sungguh-sungguh dalam menekuni pengetahuan sesuai kemampuannya maka akan mendukung proses pendidikan, dan tentunya siswa tidak akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Begitu pula apabila dalam diri siswa tidak ada kemauan untuk belajar  dan mengembangkan kemampuannya maka akan menghambat proses pendidikan dan siswa cenderung mengalami kesulitan belajar.
	Guru 

Guru merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan, karena guru lah yang akan bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi siswa. Guru juga harus memiliki pengetahuan yang luas dan kompetensi agar tugas yang diembannya dapat tercapai dan akan lebih mudah mengetasi berbagai macam kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya
	Sarana dan Fasilitas

Terbatasnya jumplah buku Sejarah  bagi siswa tidak berimbang dengan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi, sehingga peran guru dalam menyampaikan pelajaran kurang maksimal. Hal ini, kadang diperparah dengan keterbatasan kaset-kaset CD penunjang pembelajaran. Serta tidak lengkapnya buku-buku di perpustakaan ikut menentukan apakah siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak. Dari sini siswa harus memiliki buku pegangan sebagai penunjang kegiatan belajar dan guru juga harus memiliki buku panduan sebagai kelengkapan mengajar. M. Dalyono, Psikologi Belajar..., hal. 242-244
	Disiplin Sekolah

Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam mengajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib. Kedisiplinan kepala sekolah dalam mengelola seluruh staf beserta siswa-siswanya dan lain-lain. Seluruh staf sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin membuat siswa menjadi disiplin pula, selain itu juga memberi pengaruh yang positif terhadap belajarnya. Sehingga dengan demikian siswa akan lancar dalam belajar dan mengurangi adanya kesulitan belajar.
	Waktu 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, terlebih pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Jika terjadi siswa terpaksa masuk sekolah di sore hari, sebenarnya kurang dapat dipertanggung jawabkan. Dimana siswa beristirahat, tetapi terpaksa masuk sekolah, sehingga mereka mendengarkan pelajaran sambil mengantuk dan sebagainya. Sebaliknya siswa belajar dipagi hari, fikiran mereka segar, jasmani dalam kondisi yang baik. Jika siswa bersekolah pada waktu kondisi badannya sudah lelah/lemah, misalnya pada siang hari, siswa akan mengalami kesulitan di dalam menerima pelajaran. Jadi memilih waktu sekolah yang tepat akan memberi pengaruh yang positif  terhadap belajar. Ibid., hal. 245
	Lingkungan 

Lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan karena perkembangan jiwa siswa sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Lingkungan akan memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap jiwanya, sikapnya dan dalam seluruh perbuatannya. 
Pengaruh lingkungan akan dikatakan positif, bila lingkungan itu dapat memberikan motivasi dan rangsangan kepada anak untuk berbuat hal-hal yang baik. Misalnya dengan adanya Masjid, Mushola, Madrasah serta TPQ maka secara tidak langsung sudah mengajarkan anak untuk dapat  termotivasi dalam belajar. Dengan begitu ketika anak belajar Sejarah di sekolah, mereka sudah tidak mengalami kesulitan belajar lagi. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang dikatakan negatif bila keadaan lingkungan sekitar anak itu tidak menberikan dukungan atau pengaruh buruk.









