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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan tentang Strategi 

Suatu kegiatan belajar mengajar agar seorang guru dapat melaksanakan 

tugasnya secara profesional, memerlukan wawasan yang mantap dan utuh 

tentang kegiatan belajar-mengajar. Seorang guru harus mengetahui dan 

memiliki gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana proses belajar itu 

terjadi. Salah satu wawasan yang perlu dimiliki guru adalah tentang ‘strategi 

belajar mengajar’, yang merupakan garis-garis besar haluan bertindak dalam 

rangka mencapai sasaran yang digariskan.
1
 

Mengapa perlu menggunakan strategi dalam kegiatan belajar-mengajar? 

Penggunaan strategi dalam pembelajaran sangat perlu karena dapat 

mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang 

optimal. Strategi pembelajaran dapat mempercepat proses pembelajaran bagi 

peserta didik maupun guru, karena langkah demi langkah dalam proses 

pembelajaran sudah tertata dengan rapi, namun jika penggunaan strategi 

pembelajaran yang tidak jelas justru akan menghambat proses pembelajaran .
2
 

Istilah strategi berasal dari bahasa yunani “strategos” yang berarti 

keseluruhan usaha yang termasuk pemahaman perencanaan, cara dan teknik 

yang digunakan oleh militer untuk mencapai kemenangan dalam peperangan.
3 

                                                           
1
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Strategi secara umum mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haulan 

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kamus 

besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa strategi berarti rencana yang 

cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
4
 

Startegi adalah tindakan yang nyata atau praktek tertentu yang bernilai 

lebih efektif dan efisien.
5
 Strategi dalam konteks pembelajaran dimaksudkan 

sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses mengajar, agar tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan dapat tercapai dan berhasil.
6 Strategi dalam dunia 

pendidikan diartikan sebagai a plan, method, or series of activities desegned 

to a chieves aparticular edicaton goal.
7
  Strategi pembelajaran dapat diartikan 

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaiaan kegiatan yang didesain 

untuk mencapai tujuan tertentu. Direktorat pembinaan Sekolah Menengah 

Atas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Depdiknas menjelaskan strategi merupakan usaha untuk memperoleh 

kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan.
8
 

Jadi strategi yang dimaksudkan adalah rencana sebagai upaya dalam 

menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses 
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belajar mengajar atau dengan kata lain strategi berarti pilihan pola kegiatan 

belajar mengajar yang diambil untuk mencapai sasaran secara efektif.
9
 

Sebagai seorang pengajar yang prosfesional dan supaya materi yang 

diajarkannya mudah dipahami tidak terlepas dari strategi-strategi dalam 

mengajarkan materi pembelajaran tersebut, seorang guru yang profesional 

harus mengetahui keadaan pelajar ketika ia mengajar materi yang di 

sampaikan. Guru diharuskan dapat memilih strategi-strategi yang tepat dan 

benar. Setiap penggunaan strategi pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Pengoptimalan 

pembelajaran pada aspek afektif dan mengaktifkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, inilah tujuan strategi pembelajaran.
10

 

Penggunaan strategi pembelajaran tentu sangatlah bermanfaat baik bagi 

pengajar maupun bagi yang diajarkan, dengan demikian manfaat pengunaan 

strategi pembelajaran adalah : 

“Menjadi pedoman atau acuan untuk pendidik dalam mendidik anak 

didiknya. Kenyataan akan mudah mengetahui bagaimana seorang 

peserta didik yang sangat menguasai strategi tersebut, dia dapat 

dengan baik mengaplikasikan strateginya dalam pengajaran sehingga 

tercapai tujuan dalam pembelajaran yang di ajarkan”.11 
 

Jadi suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tanpa strategi 

berarti kegiatan tersebut dilakukan tanpa pedoman dan arah yang jelas. Suatu 

kegiatan yang dilakukan tanpa pedoman dan arah yang jelas dapat 

                                                           
9
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. (Jakarta: Rineka Cipta, 
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menyebabkan terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan tidak 

tercapainya tujuan yang telah digariskan.
12

 

Istilah-istilah yang hampir sama dengan strategi yaitu pendekatan, 

metode, teknik dan taktik dalam pembelajaran. 

1. Pendekatan (Approach)  

Pendekatan diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap 

proses pembelajaran.
13

 Komalasari berpendapat bahwa pendekatan 

pembelajaran diartikan sebagai sudut pandang terhadap proses 

pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu 

proses yang sifatnya masih sangat umum yang didalamnya mewadahi, 

menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran 

dengan cakupan teoritis tertentu.
14

 Pendekatan merupakan langkah 

awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah.
15

 Jadi, 

pendekatan adalah sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang 

masih umum kemudian dikuatkan menggunakan strategi, model dan 

metode pembelajaran yang sesuai. 

Ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang 

berpusat pada guru (teacher-centred approaches) dan pendekatan 

yang berpusat pada peserta didik (student-centred approaches). 

Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi 
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 Annisatul Mufarrokah, Strategi Belajar..., hlm. 2 
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 Rusman, Model-model Pemelajaran (Mengembangkan Profsionalisme Guru). (t.t.p: 

Rajawali Pers,2014). Hlm. 380 
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Aditama,2011). Hlm. 54 
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pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif 

atau pembelajaran ekspositori, sedangkan pendekatan pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik menurunkan strategi pembelajaran 

discovery, inkuiri serta strategi pembelajaran induktif. 

2. Metode 

Metode merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan 

materi pembelajaran bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian yang 

bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan 

tertentu.
16

 Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memulai 

pelaksanaan suatu kegiatan penilaian guna mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.
17

 

Jadi, metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah 

disusun tercapai secara optimal. Strategi menunjuk pada sebuah 

perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara 

yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Demikian suatu 

strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. 

3. Teknik 

Menurut Gerlach dan Ely yang dikutip oleh Hamzah Uno bahwa 

teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk 

mengarahkan kegiatan peserta didik kearah tujuan yang ingin 

                                                           
16

 Nana Sudjana, Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2005). hlm. 76 
17

 Sangidu, Metode Penelitian Sastra Pendekatan Teori, Metode dan Kiat. (Yogyakarta: 

UGM Pers, 2004), hlm.14 
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dicapai.
18

 Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan teknik 

diartikan sebagai sistem mengerjakan sesuatu, cara membuat atau 

melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni.
19 Artinya teknik 

merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam rangka 

mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, teknik yang harus 

dilakukan agar metode ceramah berjalan efektif dan efisien. 

4. Taktik 

Gaya seseorang dalam melaksanakan teknik pembelajaran tertentu 

yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama 

menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin berbeda gaya dalam 

penyampaiannya. Contoh penyajiannya, yang satu cenderung banyak 

diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor 

yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of 

humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena 

dia memang sangat menguasai bidang itu.
20

  

Kesimpulan penjelasan di atas bahwa suatu strategi pembelajaran yang 

diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan 

bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode 

pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran guru dapat 

menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode, dan 
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 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran (Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang 

Kreatif dan Efektif. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 2 
19

 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1158 
20

 Akhmad Sudrajat, Pendekatan Strategi Metode Teknik Taktik dalam 

https://akhmadsudrajat.wordpress.com diakses pada 28 Oktober 2017 
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penggunaan teknik itu setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda 

antara guru yang satu dengan yang lain. 

Beberapa jenis strategi pembelajaran meliputi :
21

 

1. Strategi Pembelajaran Ekspositori 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari 

seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar 

peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi 

pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada guru, dikatakan demikian sebab 

dalam strategi ini guru memegang peranan yang sangat penting atau 

dominan. 

2. Strategi Pembelajaran Inquiry 

Pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk 

mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui 

tanya jawab antara guru dan peserta didik. Strategi pembelajaran ini 

sering juga dinamakan strategi heuristik, yang berasal dari bahasa 

Yunani yaitu heuriskein yang berarti “saya menemukan”. 

Strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik (student centered 
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 Ritokurniawan, Jenis Strategi Pembelajaran dalam https://ritokurniawan.wordpress. 

com, diakses 3 September 2017 
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approach). Dikatakan demikian karena dalam strategi ini peserta didik 

memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. 

3. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian 

aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian 

masalah yang dihadapi secara ilmiah sementara dalam strategi 

pembelajaran berbasis masalah ini terdapat 3 ciri utama :
22

 

Pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian 

aktivitas pembelajaran artinya dalam pembelajaran ini tidak 

mengharapkan peserta didik hanya sekedar mendengarkan, mencatat 

kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui strategi 

pembelajaran berbasis masalah peserta didik aktif berpikir, 

berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya 

menyimpulkannya. 

Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. 

Strategi pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai 

kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah tidak 

mungkin ada proses pembelajaran. 

Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan 

metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses 

berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris, sistematis artinya 
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berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan 

empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan 

fakta yang jelas. 

4. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir 

Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan 

strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir 

peserta didik. Strategi pembelajaran ini menerapkan materi pelajaran 

tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik, akan tetapi peserta 

didik dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus 

dikuasai melalui proses dialogis yang terus menerus dengan 

memanfaatkan pengalaman peserta didik. 

5. Strategi Pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang 

dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Ada empat unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif yaitu: 

(a) adanya peserta dalam kelompok, (b) adanya aturan kelompok, (c) 

adanya upaya belajar setiap kelompok, dan (d) adanya tujuan yang 

harus dicapai dalam kelompok belajar. 

6. Pengertian Contextual Teaching Learning (CTL) 

Contextual Teaching Learning (CTL) adalah konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata peserta didik yang mendorong peserta didik membuat 

https://ritokurniawan.wordpress.com/2012/05/14/jenis-jenis-strategi-pembelajaran/
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hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  Pengetahuan dan keterampilan peserta 

didik dapat diperoleh dari usaha peserta didik mengkontruksikan sendiri 

pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. Pembelajaran 

CTL melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran produktif yakni, 

konstruktivisme, bertanya (questioning), menemukan (Inquiry), 

masyarakat belajar (learning komunity), pemodelan (modeling), dan 

penilaian sebenarnya (autentic assement). 

7. Strategi Pembelajaran Afektif 

Strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi 

pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif berhubungan dengan 

nilai (value), yang sulit diukur, oleh sebab itu menyangkut kesadaran 

seseorang yang tumbuh dari dalam diri peserta didik. Strategi 

pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada 

situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Melalui 

situasi ini diharapkan peserta didik dapat mengambil keputusan 

berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. 
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Abdul Majid menjelaskan berbagai strategi pengajaran yang menarik 

perhatian akhir-akhir ini adalah :
23

 

1. Enquiry-Discovery Learning 

Enquiry-Discovery Learning adalah belajar mencari dan menemukan 

sendiri. Guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk final, tetapi 

peserta didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri. 

2. Ekspository Learning 

Strategi ini guru menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan 

secara rapi, sistematis, dan lengkap sehingga peserta didik tinggal 

menyimak dan mencernanya saja secara tertib dan teratur. 

3. Mastery Learning 

Guru harus mengusahan upaya-upaya yang dapat mengantar kegiatan 

anak didik kearah tercapainya penguasaan penuh terhadap bahan 

pelajaran yang diberikan, dengan mengemukakan dua buah kegiatan 

yaitu kegiatan pengayaan dan kegiatan perbaikan. 

4. Humanistic Education 

Karakteristik strategi ini antara lain bahwa guru hendaknya jangan 

membuat jarak terlalu tajam dengan peserta didik, guru hendaknya 

menjadi peserta didik senior yang selalu siap menjadi sumber atau 

konsultan yang berbicara. Tahap akhir dari proses belajar mengajar 

menurut pandangan ini adalah self actualization seoptimal mungkin dari 

setiap peserta didik. 
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Sementara menurut Wina Sanjaya dalam Abdul Majid, strategi 

pembelajaran dapat di kelompokkan menjadi beberapa macam yaitu :
24

 

1. Strategi pembelajaran langsung (direct instruction) 

Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar paling 

tinggi berpusat pada gurunya, dan paling sering digunakan. Strategi ini 

termasuk didalamnya metode ceramah, tanya-jawab, praktek dan latihan 

serta demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan 

untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah 

demi langkah. 

2. Strategi pembelajaran tidak langsung (indirect instruction) 

Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan tinggi 

peserta didik dalam melakukan observasi, penyelidikan berdasarkan data 

atau pembentukan hipotesis. Pengimplementasian pembelajaran tidak 

langsung ini peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, 

pendukung, dan sumber personal. Guru merancang lingkungan belajar, 

memberikan kesempatan pesera didik untuk terlibat. Strategi 

pembelajaran tidak langsung mensyaratkan menggunakan bahan-bahan 

cetak, noncetak, dan sumber-sumber manusia. 

3. Strategi pembelajaran interaktif (interractive instruction) 

Strategi pembelajaran interaktif merujuk pada bentuk diskusi dan saling 

berbagi diantara peserta didik. Strategi pembelajaran interaktif 

dikembangkan dalam rentang pengelompokkan dan metode-metode 
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interaktif, didalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi 

kelompok kecil atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama 

peserta didik secara berpasangan. 

4. Strategi belajar melalui pengalaman (experiental learning) 

Strategi belajar melalui pengalaman berpusat pada peserta didik, dan 

berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui 

pengalaman adalah pada proses belajar, dan bukan hasil belajar. Guru 

dapat menggunakan strategi ini baik didalam kelas maupun diluar kelas. 

Sebagai contoh, didalam kelas dapat digunakan simulasi, sedangkan 

diluar kelas dapat dikembangkan metode observasi untuk memperoleh 

gambaran pendapat umum. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah sebuah 

rencana untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Ada banyak jenis-jenis 

strategi pembelajaran, guru akan memilih strategi pembelajaran yang cocok 

sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Kemudian akan merealisasikannya 

dengan memilih metode yang pas. 

 

B. Tinjauan tentang Guru 

Kebijakan dalam peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari 

peningkatan kualitas pendidikan disekolah. Sejalan dengan hal tersebut, 

berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja semua warga sekolah  dalam 
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pembelajaran dilakukan melalui berbagai pelatihan. Terutama pelatihan 

terhadap guru.
25

 

Guru atau disebut juga dengan tenaga kependidikan adalah  anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan.
26

 Masyarakat dari terbelakang sampai yang 

paling maju, guru memegang peran penting hampir tampa kecuali. Guru 

merupakan suatu diantara pembentukan-pembentukan utama calon warga 

masyarakat.
27

  Syaodih juga mengemukakan bahwa guru memegang peranan 

yang sangat penting baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum, 

lebih lanjut dikemukakan bahwa guru adalah perencana, pelaksana dan 

pengembang kurikulum bagi kelasnya.
28

 

UU RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menegaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga perofesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di 

perguruan tinggi.
29

 Zakiah Darajat mengungkapkan guru adalah pendidik 

perfesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan 

memikul sebagian tanggung jawabnya pendidikan yang telah dipikul 

dipundak para orang tua.
30
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Perkataan guru mempunyai nilai yang agung dan sakral. Kata guru 

apabila diambil dari perkataan dan pepatah Jawa yang merupakan 

kepanjangan dari kata gu: di gugu yaitu dipercaya, dipegangi kata katanya, 

kata ru: ditiru yaitu, diteladani tingkah lakunya. Jadi guru adalah suatu 

perilaku seseorang yang dapat ditiru dan dicontoh baik ucapan maupun 

tingkah lakunya. Adapun dalam istilah kamus, guru mempunyai arti : Orang 

yang mata pencahariannya, berprofesi mengajar”.
31

 

Islam menjelaskan guru adalah perofesi yang sangat mulia, karena 

pendidikan adalah salah satu tema sentral Islam. Nabi Muhammad sendiri 

sering disebut sebagai “pendidik manusia”, seorang guru seharusnya bukan 

hanya sekedar tenaga pengajar, tetapi sekaligus pendidik. Seorang menjadi 

guru bukan karena ia telah memenuhi kualifikasi keilmuan dan akademis saja, 

tetapi lebih penting lagi harus terpuji akhlaknya. Guru bukan hanya sekedar 

memberi ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, tetapi merupakan sumber 

ilmu moral yang akan membentuk seluruh pribadi anak didiknya, menjadi 

manusia yang berakhlak mulia, karena itu eksistensi guru saja mengajar tetapi 

sekaligus mempraktekkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai pendidikan Islam.
32

  

a. Peran Guru 

Seorang guru memiliki peran  yang sangat penting dan di dalam beberapa 

peran tersebut diharapkan guru mengerahkan  kemampuan  atau  

kompetensinya seoptimal mungkin untuk mencapai  pendidikan  yang  

diharapkan. 
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Sesuai  dengan  Firman  Allah dalam QS. Al-an’am ayat 135:  

                                  

              

Artinya:  Katakanlah:  “Hai  kaumku,  berbuatlah  sepenuh kemampuan,  

Sesungguhnya  akupun  berbuat  (pula),  kelak  kamu akan 

mengetahui,  siapakah (diantara  kita) yang  akan memperoleh 

hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang 

zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan”.
33

  

 

Ada  10  peran  guru, yaitu:  pendidik, model,  pengajar,  dan  

pembimbing,  pelajar, komunikator  terhadap masyarakat, pekerja 

administrasi, setiawan, pelatih, inovator dan evaluator :
34

 

1) Peran guru sebagai pendidik  

Peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan 

dorongan, pengawasan dan pembinaan serta tugas dalam 

mendisiplinkan  peserta didik,  agar  peserta didik  menjadi  pribadi  

yang  baik  dalam kognitif dan perilaku. 

2) Peran guru sebagai model  

Guru  adalah  contoh  bagi  peserta didik  menjadi  kiblat  atau 

trendcenter,  oleh  karena  itu  tingkah  laku  guru  harus  sesuai  

dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, karena guru 
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selalu dilihat oleh  peserta didik  dalam  setiap  sisi  baik  fisik  

maupun  perilaku  dan  peserta didik cenderung untuk mengikutinya. 

3) Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing  

Seorang guru harus memberikan pengetahuan, ketrampilan dan 

pengalaman lain diluar fungsi sekolah. Hal ini memungkinkan 

kepada peserta didik akan mendapatkan hal-hal dan pengetahuan 

baru yang sangat efektif. 

4) Peran guru sebagai pelajar 

Guru  dituntut  untuk  selalu  menambah  pengetahuan  dan 

keterampilan agar tidak ketinggalan zaman. Jadi guru juga harus 

terus belajar seperti halnya seorang pelajar. Peran guru sebagai 

pelajar ini, guru akan memperoleh wawasan yang luas dan dapat 

mengajarkan pengetahuannya yang banyak tersebut kepada anak 

didiknya. 

5) Peran guru sebagai komunikator terhadap masyarakat 

Diharapkan  dari  seorang  guru  dapat  berperan  aktif  dalam 

pembangunan  disegala  bidang  yang  dikuasai,  supaya  dapat 

menerapkan dilingkungan masyarakat agar tercipta kesinergian 

untuk membangun. 

6) Peran guru sebagai administrator 

Guru  tidak  hanya  sebagai  pendidik  dan  pengajar  tetapi  juga 

sebagai  administrator,  oleh  karena  itu  pelaksanaan  yang  

berkaitan dengan proses belajar  mengajar  perlu di administrasikan 
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secara baik, sebab  hal  itu  menandakan  bahwa  ia telah  

melaksanakan  tugasnya dengan baik. 

7) Peran guru sebagai setiawan 

Seorang  guru  diharapkan  dapat  membantu  rekannya  yang 

memerlukan  bantuan  dalam  mengembangkan  kemampuan.  Hal  

ini dapat  dilakukan  dengan  pertemuan-pertemuan  resmi  ataupun  

non formal. 

8) Peran guru sebagai pelatih 

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan 

ketrampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut 

guru untuk bertindak sebagai pelatih, karena tanpa latihan peserta 

didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi 

dasar. 

9) Peran guru sebagai Inovator 

Menjadi seorang guru tentunya mempunyai pengalaman yang lebih 

banyak dari peserta didiknya. Melihat berbagai pengalaman guru 

yang telah lalu, guru dituntut berperan sebagai pemberharu dalam 

dunia pembelajaran. Agar kegiatan belajar lebih modern dan kreatif. 

10)  Peran guru sebagai evaluator 

Guru juga harus berperan sebagai evaluator, yaitu sebagai penilai 

dari hasil belajar peserta didik. Guru yang berperan sebagai 

pendidik, pelatih, pendamping dan inovator, maka guru juga harus 

berperan sebagai penilai untuk menetapkan kualitas hasil belajar, 
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atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan 

pembelajaran oleh peserta didik.
35

 

b. Tugas Guru 

Daoed  Yoesef dalam Beni menyatakan  bahwa  “seorang  guru  

mempunyai  tiga tugas pokok yaitu profesional, manusiawi dan 

pemasyarakatan”.
36

 

1) Tugas Profesional 

Tugas  profesional dan seorang  guru  adalah meneruskan  ilmu 

pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis, yang 

belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. 

2) Tugas Manusiawi 

Membentuk  anak  didik  agar  dapat  memenuhi  tugas-tugas utama 

dan menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Adapun tugas manusiawi  

adalah  trasformasi  diri,  identifikasi  diri,  dan  pengertian tentang 

diri sendiri. 

3) Tugas Pemasyarakatan 

Merupakan  konsekuensi  guru  sebagai  warga  negara yang  baik,  

turut  mengemban  dan  melaksanakan  apa-apa  yang  telah 

digariskan oleh UUD 1945. 

Jika ketiga hal tersebut dilakukan bersamaan maka akan tercipta 

guru yang memberikan kebaikan kepada semua orang, bukan hanya 
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sebagai tenaga pengajar tetapi juga sebagai pendidik yang akan mendidik 

anak-anak calon penerus bangsa dengan akhlaq yang baik. 

c. Kompetensi guru 

Kata  kompetensi  secara  harfiyah  dapat  diartikan  sebagai 

kemampuan.
37

  Menurut  Johnson dalam Ahyak kompetensi merupakan 

perilaku  rasional guna  mencapai  tujuan  yang  dipersyaratkan  sesuai 

dengan  kondisi  yang  diharapakan”.
38

  Dapat disimpulkan  kompetensi 

adalah suatu upaya yang harus ditunjukan dalam suatu pekerjaan untuk 

mencapai tujuan. Sebagai seorang yang mempunyai profesi terdapat 

sejumlah kompetensi  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  guru  yaitu 

meliputi  kompetensi  pribadi,  kompetensi  profesional,  dan  kompetensi 

sosial kemasyarakatan”.
39

 

Jadi, guru sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar 

sekalipun dalam pembelajaran tersebut bersifat student center. Guru 

harus menguasai anak didiknya, berpandangan luas, berkarakter dan 

berwibawa. Kewibawaan  berarti memiliki kesungguhan yaitu suatu 

kekuatan yang dapat memberi kesan dan pengaruh terhadap apa yang 

telah dilakukan. Akhlak yang karimah juga sudah harus melekat dalam 

diri guru, karena akhlaq karimah inilah yang akan mendidik para peserta 

didiknya. 
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C. Tinjauan tentang Kesulitan Belajar 

1. Belajar 

Belajar menurut Winkel adalah suatu aktivitas mental atau psikis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan dalam pemahaman, ketrampilan dan sikap.
40

 Sri 

Rumini, dkk. menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

relatif menetap, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati 

secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman 

dalam interaksinya dengan lingkungan.
41

 Hilgrd dan Bower yang dikutip 

dan diterjemahkan oleh M. Ngalim Purwanto mengemukakan belajar 

berhubungan dengan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang 

disebabkan oleh pengalaman yang berulang-ulang dalam situasi itu, 

dimana perubahan tingkah laku tidak dapat dijelaskan atau dasar 

kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan 

sesaat seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya).
42

 

Nana Syaodih Sukmadinata mengutip dari Witherington, belajar 

merupakan perubahan dalam kepribadian, yang diartikankan sebagai pola-

pola respons yang baru, yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, 
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pengetahuan dan kecakapan.
43

 Menurut Slameto belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam 

interaksinya dengan lingkunganya”.
44

  

Chaplin dalam Muhibbin Syah menyatakan bahwa belajar memiliki 

dua definisi yaitu ”...acquisition of any relatively permanent change 

inbehaviour as a result of a practice and experience.” (perolehan 

perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan 

pengalaman) dan ”process of aquiring responses as a result of special 

practice.” (proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya 

latihan khusus). Skinner seperti yang dikutip Barlow berpendapat bahwa 

belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah laku) yang 

berlangsung secara progresif (”...a process of progressive behaviour 

adaptation”.
45

 Menurut Paul Eggen dan Don Kauchak yang dikutip dalam 

Khadijah, belajar adalah perubahan struktur mental individu yang 

memberikan untuk menunjukkan perubahan perilaku (learning is a 

change in a person’s mental structure that provides the capacity to 

demonstrate change in behaviour).
46

 Witherington dalam Ngalim juga 

mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan di dalam diri 

kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi 
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yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian dan suatu 

pengertian.
47

 Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa dengan belajar 

diharapkan ada perubahan dalam diri manusia ke arah yang lebih baik. 

Sebagaimana dalam Q.S. al-Hajj : 54 

 

                                    

                     

 

Artinya : ”Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini 

bahwasanya Al-Quran itulah yang haq dari Tuhan-mu lalu 

mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan 

sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-

orang yang beriman kepada jalan yang lurus”.
48

  

 

Kesimpulan dari pendapat para ahli diatas belajar dapat diartikan 

sebagai proses yang menghasilkan perubahan bersifat menetap atau 

hanya efek samping dan menyeluruh sebagai hasil dari adanya respon 

individu terhadap situasi tertentu. Perubahan tersebut tidak hanya 

berkaitan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, namun juga berwujud 

keterampilan, kecakapan, sikap, tingkah laku, pola pikir, kepribadian dan 

lain-lain. 
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2. Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar adalah keadaan dimana peserta didik tidak dapat 

belajar sebagaimana mestinya atau terhalang sesuatu. Kesulitan belajar 

adalah kemampuan seorang peserta didik untuk menguasai suatu materi 

pelajaran secara maksimal tetapi dalam kenyataanya peserta didik tidak 

dapat menguasainya dalam waktu yang telah ditentukan, karena beberapa 

faktor yang mempengaruhi.
49 Kesulitan belajar ditandai dengan 

menurunnya kinerja anak secara akademik atau prestasi belajar peserta 

didik. Kesulitan ini juga dibuktikan dengan menurunya kelainan perilaku 

(Mishbehaviour).
50

 

Kesulitan belajar peserta didik disekolah bisa bermacam-macam 

baik dalam hal menerima pelajaran, menyerap pelajaran, atau keduanya. 

Setiap peserta didik pada prinsipnya mempunyai hak untuk mencapai 

prestasi belajar yang tinggi, namun pada kenyataannya, jelas bahwa 

peserta didik tersebut memiliki perbedaan, baik dalam hal kemampuan 

intelektual, maupun fisik, latar belakang keluarga maupun gaya belajar. 

Anak yang mengalami kesulitan belajar biasanya menampakkan gejala-

gejala, karena mereka mengalami hambatan-hambatan dalam memahami 

pelajaran, misalnya menunjukan prestasi yang rendah atau nilainya di 

bawah rata-rata maupun lamban dalam mengerjakan tugas. Hasil yang 

dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, padahal peserta 
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didik telah berusaha dengan keras tetapi nilainya selalu rendah dan selalu 

tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala. 

Mulyadi menjelaskan kesulitan belajar memiliki pengertian yang 

luas dan kedalamanya termasuk pengertian-pengertian seperti:
51

 

a. Learning Disorder ( Ketergangguan Belajar ) 

Keadaan dimana proses belajar peserta didik terganggu karena 

timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya orang yang 

mengalami gangguan belajar, prestasi belajarnya tidak akan 

terganggu, akan tetapi proses belajarnya yang terganggu atau 

terhambat oleh respon-respon yang bertentangan. Dengan demikian, 

hasil belajarnya lebih rendah dari potensi yang dimiliki. 

b. Learning disabilities ( Ketidakmampuan Belajar ) 

Menunjukkan ketidakmampuan seorang murid yang mengacu kepada 

gejala dimana murid tidak mampu belajar, sehingga hasil belajaranya 

di bawah potensi intelektualnya. 

c. Learning Disfungsion ( Ketidakfungsian Belajar) 

Menunjukkan gejala dimana proses belajar tidak berfungsi secara 

baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas 

mental, gangguan alat indra atau gangguan psikologis lainnya. 
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d. Under Achiever (Pencapaian Rendah) 

Mengacu pada murid-murid yang memiliki tingkat potensi 

intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong 

rendah. 

e. Slow learner (Lambat Belajar) 

Murid yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan 

waktu dibandingkan dengan murid-murid lain yang memiliki taraf 

potensi intelektual yang sama. 

M. Dalyono dalam Abdurrohhman mengatakan kesulitan belajar 

dimanifestasikan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, kognitif, 

maupun afektif. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala 

kesulitan belajar,antara lain
52

: 

a. Menunjukkan prestasi belajar yang rendah / di bawah rata-rata yang 

dicapai oleh kelompok kelas. 

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

berusaha dengan keras tetap saja nilainya selalu rendah. 

c. Lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal 

dengan kawankawannya dalam segala hal, misalnya: dalam 

mengerjakan tugas-tugasnya. 

d. Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, seperti: acuh tak acuh, 

menentang, berpura-pura, dusta dan sebagainya. 
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e. Menunjukkan perilaku yang berkelainan. Misalnya: mudah 

tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, 

selalu sedih. 

Kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh The United States 

Office of Education pada tahun 1977,
53

 diantaranya :  

a. Kesulitan mendengarkan 

b. Kesulitan belajar berfikir 

c. Kesulitan membaca 

d. Kesulitan menulis 

e. Kesulitan mengeja 

f. Kesulitan berhitung 

Sementara Abdurrahman sendiri menyatakan bahwa penyebab 

utama kesulitan belajar (Learning disabilities) adalah faktor internal, 

yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan penyebab 

utama masalah belajar (Learning Problem) adalah faktor eksternal, yaitu 

antara lain berupa metode pembelajaran yang keliru, pengelolaan 

pembelajaran yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan 

pemberian penguatan ulangan (raeinforcement) yang tidak tepat.
54
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Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar menurut Muhibbin Syah 

antara lain :
55

 

1) Faktor intern anak didik 

a) Ranah cipta (kognitif), antara lain seperti rendahnya kapasitas 

intelektual/intelegensi anak didik 

b) Ranah Rasa ( afektif) antara lain seperti labilnya emosi dan sikap 

c) Ranah karsa ( Psikomotor), antara lain seperti terganggunya alat-

alat indra pengelihatan dan pendengaran ( mata dan telinga) 

2) Faktor ekstren anak didik 

a) Lingkungan keluarga 

Contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, 

rendahnya kehidupan ekonomi keluarga 

b) Lingkungan masyarakat 

Contohnya wilayah perkampungan kumuh dan teman 

sepermaianan yang nakal. 

c) Lingkungan sekolah 

Contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Slameto 

didalam bukunya terdiri dari:
56

 

1) Faktor-faktor Intern : 

a) Faktor Jasmani: (Faktor Kesehatan dan Faktor Cacat tubuh) 
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b) Faktor Psikologis : (Iintelegensi, Perhatian, Minat, Bakat, 

Motif, Kematangan dan Kesiapan ) 

c) Faktor Kelelahan 

2) Faktor-faktor Ekstern 

a) Faktor Keluarga: (Cara Orang Tua Mendidik, Suasana Rumah, 

Keadaan Ekonomi, Keadaan Keluarga, Pengertian Orang Tua, 

Latar Belakang Kebudayaan) 

b) Faktor sekolah: (Metode Mengajar, Kurikulum, Relasi Guru 

dengan peserta didik, Relasi peserta didik dengan peserta didik, 

Disiplin Sekolah, Alat Pelajaran, Waktu Sekolah, Standar 

Pelajaran di Atas Ukuran, Keadaan Gedung, Metode Belajar, 

Tugas Rumah). 

c) Faktor Masyarakat ( Kegiatan peserta didik dalam Masyarakat, 

Masa Media, Teman Bergaul, Bentuk Kehidupan Masyarakat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap system pembelajaran 

menurut Wina Sanjaya terdiri dari:
57

 

1) Faktor Guru 

2) Faktor Peserta didik 

3) Faktor Sarana dan Prasarana 

4) Faktor Lingkungan. 
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Ngalim Purwanto berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar dibedakan menjadi dua golongan :
58

 

1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut 

dengan faktor individual 

2) Faktor yang yang ada diluar diri individual yang kita sebut dengan 

faktor social. 

Menurut Daryano faktor kesulitan belajar peserta didik ada dua 

faktor, yaitu :
59

 

1) Faktor yang berasal dari luar si pelajar, dapat digolongkan mejadi: 

a) Faktor-faktor non social 

b) Faktor-faktor social 

2) Faktor yang berasal dari dalam si pelajar, dapat digolongkan menjadi 

dua golongan : 

a) Faktor-faktor fisiologis 

b) Faktor-faktor psikologis 

Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

belajar merupakan keadaan dimana peserta didik ingin berprestasi dalam 

belajar tetapi terhalang oleh sesuatu. Sesuatu tersebut bisa datang dari 

diri peserta didik tersebut atau yang ditimbulkan oleh peserta didik itu 

sendiri dan bisa juga datang dari luar diri peserta didik,artinya sesuatu 

tersebut datang bukan atas kendali peserta didik sendiri. 
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D. Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Peserta Didik 

Kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa strategi berarti 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
60

 

Strategi dalam konteks pembelajaran dimaksudkan sebagai daya upaya guru 

dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya 

proses mengajar, agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat 

tercapai dan berhasil guna.
61

 Jadi strategi guru adalah sebuah rencana khusus 

sebagai cara atau upaya guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Penggunaan strategi juga akan memudahkan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran dari opening hingga closing. 

Kesulitan belajar peserta didik adalah kemampuan seorang peserta 

didik untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal tetapi dalam 

kenyataanya peserta didik tidak dapat menguasainya dalam waktu yang telah 

ditentukan, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi.
62

 Faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar menurut Slameto didalam bukunya terdiri dari  

faktor Intern, seperti : Faktor Jasmani, Faktor Psikologis dan Faktor 

Kelelahan. Faktor-faktor Ekstern, seperti : Faktor Keluarga, Faktor sekolah 

dan Faktor Masyarakat. 

Jadi strategi guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

adalah suatu rencana khusus, upaya atau cara guru dalam mencari, 

menemukan dan menyembuhkan kesulitan belajar peserta didik baik itu dari 
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faktor internal maupun eksternal. Hal inilah yang dinamakan peran seorang 

guru sebagai pendidik dan bukan hanya sebagai pengajar saja. 

 

E. Tinjauan tentang Pembelajaran Bahasa Arab 

Pengertian pembelajaran adalah upaya untuk belajar. Kegiatan ini akan 

mengakibatkan peserta didik mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan 

efisien.
63

 Konsep pembelajaran menurut Corey dalam Syaiful adalah suatu 

proses lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia 

turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan 

subset khusus dari pendidik. Peran guru bukan semata-mata memberikan 

informasi, melainkan juga mengarahkan dan memberi fasilitas belajar agar 

proses belajar lebih memadai.
64

 

Sebagaimana hal yang disebutkan oleh Nababan dalam Jos 

bahwasannya arti pembelajaran adalah nominalisasi proses untuk 

membelajarkan.
65

 Seharusnya pembelajaran bermakna proses membuat atau 

menyebabkan orang lain belajar. Adapun menurut Oemar Hamalik, 

pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran, dalam hal ini manusia 

terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari peserta didik, guru dan tenaga 
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lainnya, materi meliputi; buku-buku, papan tulis dan lain-lainnya. Fasilitas 

dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas dan audiovisual. prosedur meliputi 

jadwal dan metode penyampaian informasi, praktek belajar, ujian dan 

sebagainya.
66

  Pembelajaran disebut juga sebagai proses perilaku dengan arah 

positif untuk memecahkan masalah personal, ekonomi, sosial dan politik 

yang ditemui oleh individu, kelompok dan komunitas. Hal ini perilaku 

diartikan sebagai sikap, ide, nilai, keahlian dan minat individu. Sedangkan 

arah positif merujuk kepada apa yang meningkatkan diri, orang lain dan 

komunitas. Pembelajaran memungkinkan individu, kelompok, atau komunitas 

menjadi individu yang berfungsi, efektif dan produktif di dalam masyarakat.
67

 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran (proses belajar mengajar) adalah 

suatu  aktifitas (upaya) seorang pendidik yang disengaja untuk memodifikasi 

(mengorganisasikan) berbagai komponen belajar mengajar yang diarahkan 

untuk tercapainya tujuan yang ditentukan. 

Tujuan tersebut adalah mata pelajaran Bahasa Arab, yaitu salah satu 

mata pelajaran bahasa asing yang wajib dipelajari peserta didik Madrasah 

ibtidaiyah yang nantinya dapat bermanfaat untuk komunikasi maupun hal 

lain. Mata pelajaran Bahasa Arab terbagi menjadi beberapa bagian, seperti 

halnya menulis, membaca, menyimak, penguasaan mufradat dan lain 

sebagainya. Sesuai dengan konteks penelitian dan fokus penelitian, 

penguasaan mufradat adalah bagian yang diteliti oleh peneliti. Untuk 

memahami bahasa arab, tentu hal pertama yang dilakukan adalah mengerti 

                                                           
66

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),hlm. 57 
67

 Agus Suryana, Panduan Praktis Mengelola Pelatihan. (Jakarta: Edsa Mahkota, 2006), 

hlm.29 



49 
 

apa arti dari kata atau kalimat arab tersebut. Maka dari itu, semua orang yang 

mempelajari bahasa arab tentu akan melewati masa-masa dimana mereka 

harus menguasai beberapa kosakata atau mufradat bahasa arab. 

Mufradat atau kosakata (Inggris: vocabulary) adalah himpunan kata 

atau khazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau merupakan bagian dari 

suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan 

semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan akan 

digunakannya untuk menyusun kalimat baru. Makna sebuah kata dibedakan 

menjadi dua, yaitu makna denotatif (ashli) dan makna konotatif (idhafi). 

Makna denotatif adalah makna yang terdapat dalam kamus, sedangkan makna 

konotatif adalah makna tambahan yang terkandung di dalamnya nuansa atau 

kesan khusus sebagai akibat dari pengalaman para pemakai bahasa.
68

  

Hal-hal yang harus di ketahui ketika seorang guru ingin mengajarkan 

mufradat yaitu :
69

 

1. Pengajaran mufradat tidak bisa berdiri sendiri 

Mufradat tidak di ajarkan sebagai mata pelajaran yang terdiri sendiri 

melainkan terkait dengan pengajaran muthma’ah, istima’, insya’, dan 

muhadastah. 

2. Pembatasan makna 

Suatu kata dapat mempunyai beberapa makna. Hal ini merupakan 

kesulitan tersendiri bagi para pembelajaran bahasa asing. Hubungan ini, 

untuk para pemula, sebaiknya guru hanya mengajarkan makna yang 
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sesuai dengan konteks saja, agar tidak memecah perhatian dan ingatan 

peserta didik. Tingkat selanjutnya, penjelasan makna bisa dikembangkan 

agar para peserta didik memiliki wawasan yang luas mengenai makna 

kata tersebut. 

3. Kosa kata dalam konteks 

Banyak kosa kata yang tidak bisa dipahami secara tepat tanpa 

mengetahui pemakaiannya dalam kalimat. Kosa kata semacam ini 

haruslah diajarkan dalam konteks agar tidak mengacaukan pemahaman 

peserta didik. Contoh huruf al-jar, dan af’al asy-syuru’. 

4. Terjemah dalam pengajaran kosa kata 

Mengajarkan makna kata dengan cara menerjemahkannya ke dalam 

bahasa ibu adalah cara yang paling mudah, tetapi mengandung beberapa 

kelemahan, antara lain bisa mengurangi spontanitas peserta didik ketika 

menggunakannya dalam ungkapan, lemah daya lekatnya dalam ingatan 

peserta didik, dan tidak semua kosa kata dalam bahasa asing terdapat 

padanannya yang tepat dalam bahasa ibu. 

Pemaparan Teknik dan Prinsip Pengajaran kosakata,
70

 antara lain : 

1. Mendengarkan kata 

Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendengarkan kata 

yang diucapkan guru, baik berdiri sendiri maupun didalam kalimat. 

Unsur bunyi dari kata jika sudah dikuasai oleh peserta didik, maka dalam 

dua atau tiga kali pengulangan, peserta didik telah mampu mendengarkan 
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secara benar. Tahapan mendengarkan ini sangat penting karena kesalahan 

dalam pendengaran ini berakibat pada kesalahan atau ketidakakuratan 

dalam pengucapan dan penulisan. 

2. Mengucapkan kata 

Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengucapkan kata 

yang telah didengarnya. Mengucapkan kata baru membantu peserta didik 

mengingatnya dalam waktu yang lebih lama. Guru harus memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh keakuratan pelafalan atau pengucapan setiap 

kata oleh peserta didik karena kesalahan dalam pelafalan mengakibatkan 

kesalahan dalam penulisan. Kata-kata Arab yang sudah menjadi kata-kata 

Indonesia seperti, asar, takwa, fitri, perlu diwaspadai karena disini sering 

terjadi interferensi. 

3. Membaca kata 

Peserta didik telah mendengar, mengucapkan dan memahami makna 

kata-kata baru, guru menulisnya di papan tulis, kemudian peserta didik 

diberi kesempatan untuk membacanya dengan suara keras. Kesekian 

kalinya guru perlu mengecek keakuratan bacaan peserta didik, agar tidak 

terjadi kesalahan pengucapan. Kesalahan ini jika tidak dibetulkan 

dikhawatirkan akan melekat sampai waktu yang lama. 

4. Menulis kata 

Peserta didik diminta menulis kata-kata yang baru dipelajarinya pada saat 

makna kata-kata itu masih segar dalam ingatan peserta didik, hal ini akan 

sangat membantu dalam menambah perbendaharaan kosakata mereka. 
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Peserta didik menulis dibukunya masing-masing dengan mencontoh apa 

yang ditulis guru di papan tulis. 

5. Mendapatkan makna kata 

Berikan arti kata kepada peserta didik dengan sedapat mungkin 

menghindari terjemahan, kecuali kalau tidak ada jalan lain. Saran ini 

dikemukakan, karena jika guru selalu menggunakan bahasa ibu, maka 

tidak akan terjadi komunikasi langsung dalam bahasa yang sedang 

dipelajari, sementara itu makna kata akan cepat dilupakan oleh peserta 

didik. Ada berbagai teknik yang dapat digunakan oleh guru untuk 

menghindari terjemahan dalam menerangkan arti suatu kata, antara lain 

dengan pemberian konteks, definisi sederhana, pemakaian benda asli atau 

gambar dan teknik-teknik lain seperti: konteks definisi, sinonim, 

antonim, benda asli atau tiruannya, benda-benda yang ada di dalam kelas, 

di kebun, dan lingkungan sekolah pada umumnya, termasuk anggota 

badan manusia, bisa langsung digunakan untuk mengenalkan kosa kata, 

gambar, dan peragaan berbagai gerakan atau tindakan dapat diperagakan 

untuk menjelaskan makna kata, terutama kata kerja. 
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Elizabeth B Hurlock mengungkapkan bahwa perkembangan bahasa 

terbagi atas dua kosakata,
71

 yaitu : 

1. Kosa kata umum, yang meliputi : 

a. Kata Benda, 

Merupakan kata pertama yang digunakan oleh anak. Umumnya yang 

bersuku kata satu yang diambil dari bunyi celoteh anak yang 

disenangi. 

b. Kata Kerja, 

Anak cukup mempelajari kata benda untuk menyebutkan nama orang 

dan benda di lingkungan yang bersangkutan, mereka mulai 

mempelajari kata-kata baru, khususnya yang melukiskan tindakan. 

c. Kata Sifat 

Kata sifat yang umumnya digunakan pada orang, misalnya: cantik, 

tampan, baik, buruk dan lain-lain. 

d. Kata keterangan, 

Kata yang muncul paling awal dalam kosa kata anak, umumnya 

adalah keterangan tempat, waktu dan suasana. 

e. Kata Perangkai dan Kata Ganti 

Muncul paling akhir karena paling sulit digunakan misalnya anak 

bingung kapan mengucapkan. Contohnya kamu-kalian, dia-mereka. 
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2. Kosa kata khusus, meliputi :
72

  

a. Kosa Kata Warna 

Umumnya anak mengetahui, kosa kata ini ketika berusia 4 tahun dan 

itupun tergantung pada kesempatan dan minat mereka tentang warna. 

b. Kosa Kata Waktu 

Biasanya diketahui anak pada usia 6-7 tahun. Contohnya siang, 

malam, sore, sekarang, saat ini dan lain-lain. 

c. Kosa Kata sumpah 

Kosa kata ini digunakan oleh anak terutama anak laki-laki untuk 

menunjukkan bahwa ia sudah besar, menegaskan kejantananya dan 

menarik perhatian. 

d. Bahasa Rahasia 

Bahasa ini sering digunakan oleh anak perempuan untuk 

berkomunikasi 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul proposal 

ini yaitu : 

1. Skripsi Ria Nur Wulandari pada tahun 2015 yang berjudul “Upaya Guru 

dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS di 

MTs Sains Al Hadid Kota Cirebon”. Hasil penelitian saudara Ria 

menunjukkan pada umumnya upaya guru dalam mengatasi kesulitan 
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belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS di Madrasah Tsanawiyah Al 

Hadid Kota Cirebon, sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semua 

guru sudah berusaha dalam mengatasi berbagai kesulitan belajar peserta 

didik. Namun, salah satu yang perlu diperbaiki dalam mengatasi kesulitan 

belajar peserta didik adalah dengan memperbaiki dan menambah fasilitas 

serta melengkapi alat pembelajaran. Beberapa alat pendukung dalam 

pembelajaran belum tersedia dalam sekolah ini. Selain itu, mengingat 

kurikulum yang selalu mengalami pembaharuan menuntut untuk 

menggunakan fasilitas dan alat pembelajaran yang lengkap. 

Persamaan penelitian yang dimiliki saudari Ria dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti kesulitan belajar peserta didik dan jenis 

penelitian yang dipilih adalah kualitatif. Sementara perbedaannya yaitu 

penelitian ini terfokus pada mata pelajaran IPS, kemudian subjek yang 

diteliti adalah peserta didik Madrasah Tsanawiyah serta lokasi penelitian 

berada di Kota Cirebon. 

2. Skripsi Ahmad Sidiq pada tahun 2016 yang berjudul “Upaya Guru dalam 

mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di SMPN 3 Tiris Satu Atap 

Probolinggo”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

Tiris Satu Atap Probolinggo menuai tantangan yang harus dihadapi. Yaitu 

guru harus pandai dalam memilih dan mengaplikasikan strategi serta 

metode untuk mengajar mata pelajaran. Dalam menggunakan metode, 
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guru harus pandai dalam melihat kondisi, yaitu kondisi peserta didik, 

sekolah dan sesuai dengan mata pelajaran dan materi pelajaran. Selain itu 

format tugas yang diberikan kepada peserta didik dianjurkan berbeda-

beda. Hal ini akan mengatasi kebosanan peserta didik dalam belajar. 

Persamaan penelitian milik saudara Ahmad dengan penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama 

membahas tentang kesulitan peserta didik. Sementara perbedaannya yaitu 

subjek yang diteliti pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta lokasi 

penelitian terletak di daerah Probolinggo. 

3. Skripsi Binti Faridatus Salihah pada tahun 2016 yang berjudul 

“Identifikasi Kesulitan Belajar Matematika Peserta Didik Kelas III MI 

Darussalam Wonodadi Blitar”. 

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

beberapa kesulitan yang dialami peserta didik baik dari diri peserta didik 

sendiri maupun dari luar diri peserta didik. Upaya yang dilakukan guru 

dalam mengatasi kesulitan belajar matematika tersebut adalah dengan : 

(1) melakukan pedekatan individu, hal ini agar guru mengetahui lebih 

dalam apa penyebab peserta didik tersebut sulit dalam belajar, (2) 

melakukan bimbingan individu, hal ini dilakukan untuk lebih 

mengenalkan peserta didik pada materi, (3) menanamkan kebiasaan 

belajar, guru harus menemukan gaya belajar peserta didik sehingga guru 

dapat menanamkan kebiasaan belajar sesuai aya belajar peserta didik,   
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(4) dan yang terakhir adalah memotivasi peserta didik, agar peserta didik 

semangat dalam belajar. 

Persamaan penelitian saudari Binti dengan penelitian ini adalah  sama-

sama meneliti kesulitan belajar peserta didik, jenis penelitian kualitatif 

dan subjek penelitian adalah peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. 

Sementara perbedaannya adalah lokasi penelitian berada di Wonodadi 

Blitar dan penelitian dibatasi pada mata pelajaran Matematika di kelas 3. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti/judul 
Ringkasan 

Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1 Ria Nur Wulandari. 

Skripsi. 2015.Upaya 

Guru dalam 

Mengatasi Kesulitan 

Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran IPS 

di MTs Sains Al 

Hadid Kota Cirebon. 

Hasil penelitian menunjukkan 

pada umumnya Upaya Guru 

dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar peserta didik pada 

Mata Pelajaran IPS di 

Madrasah Tsanawiyah Al 

Hadid Kota Cirebon, sudah 

sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, salah satu yang 

perlu diperbaiki dalam 

mengatasi kesulitan belajar 

dan untuk menambah 

semangat belajar siswa adalah 

dengan memperbaiki dan 

menambah fasilitas serta 

melengkapi alat pembelajaran, 

mengingat kurikulum selalu 

mengalami revisi guna 

mengikuti zaman. 

a. Meneliti 

kesulitan 

belajar 

peserta 

didik 

b. Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

kualitatif 

a. Penelitian 

ini dibatasi 

pada satu 

mapel 

yaitu IPS 

b. Subjek 

yang 

diteliti 

peserta 

didik MTs 

c. Lokasi 

penelitian 

berada di 

Kota 

Cirebon. 
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Lanjutan tabel penelitian terdahulu 

1 2 3 4 5 

2 Ahmad 

Sidiq.Skripsi.2016. 

Upaya Guru dalam 

mengatasi Kesulitan 

Belajar Siswa di SMPN 

3 Tiris Satu Atap 

Probolinggo. 

Hasil penelitian menunjukkan 

pada umumnya Upaya Guru 

dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar peserta didik di 

Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 3 Tiris Satu Atap 

Probolinggo, sudah sesuai 

dengan tujuan yang 

diharapkan, tantangan yang 

harus dihadapi guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik pada setiap 

pelajaran adalah tidak 

menggunakan cara atau 

metode yang monoton dalam 

belajar, selain itu formt tugas 

yang diberikan kepada peserta 

didik dianjurkan berbeda-beda. 

 

a. Meneliti 

kesulitan 

belajar 

peserta 

didik 

b. Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

kualitatif 

a. Penelitian 

ini dibatasi 

pada satu 

mapel 

yaitu IPS 

b. Subjek 

yang 

diteliti 

peserta 

didik 

MTs 

c. Lokasi 

penelitia

n berada 

di Kota 

Cirebon 

3 Binti Faridatus Salihah. 

Skripsi.2016.Identifikasi 

Kesulitan Belajar 

MatematikaPeserta 

Didik Kelas III MI 

Darussalam Wonodadi 

Blitar 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada 

beberapa kesulitan yang 

dialami peserta didik baik dari 

diri peserta didik sendiri 

maupun dari luar diri siswa. 

Upaya yang dilakukan guru 

dalam mengatasi kesulitan 

belajar matematika tersebut 

adalah dengan : (1) melakukan 

pedekatan individu, (2) 

melakukan bimbingan 

individu, (3) menanamkan 

kebiasaan belajar, dan (4) 

memotivasi peserta didik. 

a. Meneliti 

kesulitan 

belajar 

peserta 

didik 

b. Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

kualitatif 

c. Subjek 

yang 

diteliti 

peserta 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

(MI) 

a. Pemilihan 

lokasi 

penelitian 

berbed 

b. Penelitia

n 

dibatasi 

pada 

mapel 

Matemati

ka 

 

Tiga penelitian terdahulu diatas yakni penelitian saudari Ria, saudara 

Ahmad dan saudari Binti dapat disimpulkan  bahwa kesulitan belajar datang 

dari diri peserta didik dan dari luar diri peserta didik. Kemudian cara 
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mengatasi kesulitan tersebut disesuaikan dengan penyebab timbulnya 

kesulitan. Seperti yang diungkapkan oleh saudari Ria bahwa kesulitan belajar 

dari luar diri peserta didik salah satunya yaitu kurangnya fasilitas atau alat 

peraga dalam belajar, sehingga peserta didik kurang faham terhadap materi 

yang diajarkan. Hal ini dapat diatasi jika beberapa fasilitas belajar tersebut 

terpenuhi sekalipun hanya sederhana. Selain fasilitas, faktor luar diri 

(eksternal) peserta didik lainnya adalah faktor guru yang mengajar, yaitu 

sikap guru, penguasaan materi seorang guru, strategi guru dalam 

menyampaikan materi, cara guru menarik perhatian peserta didik dan lain 

sebagainya yang berhubungan dengan guru. Cara mengatasinya, guru tersebut 

harus pandai memilih strategi dalam mengatasi cara belajar peserta didik. 

Guru harus mencari cara untuk menarik perhatian peserta didik, seperti yang 

diungkapkan oleh saudari Binti, cara mengatasi kesulitan peserta didik yaitu 

melakukan pendekatan individu terhadap peserta didik, melakukan 

pendekatan indiidu, menanamkan kebiasaan belajar peserta didik, dan 

memotivasi belajar peserta didik. 

 

G. Kerangka Berfikir 

Serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep yang 

dirumuskan oleh peneliti ini didasarkan dari tinjauan pustaka. Penelitian ini 

juga didasarkan atas tinjauan teori yang di susun dan digunakan sebagai dasar 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat agar peneliti 

mudah dalam melakukan penelitian.  
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Kerangka berfikir pada dasarnya mengungkapkan alur pikir peristiwa 

(fenomena) sosial yang diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses 

terjadinya fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab atau 

menggambarkan masalah penelitian.
73

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana strategi 

guru dalam mengatasi kesulitan belajar bahasa arab disekolah tersebut. 

Mengatasi kesulitan adalah hal yang sangat membantu guru dalam mencapai 

tujuan belajar peserta didik. Selain itu, mata pelajaran bahasa arab adalah 

pelajaran yang tidak mudah, apalagi belajar bahasa arab (pelajaran agama 

Islam) di negara konflik dan agama islam yang minoritas seperti di Pattani 

Thailand ini. 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Teoritis 

      Bahasa Arab 

 

 

Ekspositori 

Metode 
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Pada bagan diatas menggambarkan sebuah kesulitan belajar yang 

menghambat dan menghalangi proses pembelajaran. Kemudian guru mencari 

dan menggunakan cara untuk mengatasi kesulitan tersebut, disebut dengan 

strategi guru. Lebih spesifiknya strategi guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar bahasa arab unsur penguasaan mufradat. Ada 3 unsur dalam bahasa 

arab yaitu ashwat (bunyi), mufradat (kosakata), tarkib (susunan kata). Sesuai 

dengan kerangka berfikir diatas, fokus pembahasan adalah bahasa arab. 

Dimana terjadi masalah pada peserta didik yang disebut kesulitan belajar, 

kemudian guru harus menemukan cara atau strategi dalam mengatasi kesulitan 

tersebut. Seperti halnya mencari strategi dan metode yang cocok dalam 

menguasai mufradat bahasa arab. Di lain pihak dalam pembelajaran bahasa, 

ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai yaitu menyimak, berbicara, 

membacaan menulis. Keempat keterampilan tersebut harus dikuasai agar 

mahir dalam berbahasa, namun dalam bahasa asing seperti bahasa arab, 

seseorang harus menambahkan keterampilan mereka yaitu menguasai 

kosakatanya. Sehingga tidak hanya mengetahui secara teori tetapi juga faham 

maknanya. Kosakata atau mufradat merupakan hal penting yang wajib 

dikuasai ketika akan mempelajari bahasa asing (bahasa Arab). Semakin 

banyak perbendaharaan mufradat maka semakin mudah pula dalam 

mempelajari bahasa Arab.  

Kemudian bagaimana jika yang mempelajari bahasa arab adalah peserta 

didik Madrasah Ibtidaiyah (MI)? tentu banyak kesulitan yang akan tejadi. 

Baik datang dari diri peserta didik sendiri maupun dari luar diri peserta didik 
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yang membuat peserta didik tersebut tidak fokus dalam pelajaran. Hal inilah 

yang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru, guru harus mencari dan 

memilih strategi yang cocok guna mengobati kesulitan belajar peserta didik. 

Kesulitan belajar peserta didik merupakan penyakit yang harus segera di 

sembuhkan. Karena kesulitan belajar termasuk faktor yang akan mengganggu 

jalannya proses pembelajaran sehingga akan menghambat tercapainya 

kompetensi yang telah di tentukan.  

Perlu digaris bawahi bahwa guru tidak boleh memilih strategi yang  

sembarangan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Cara memilih 

strategi harus di sesuaikan dengan kondisi peserta didik, yaitu gaya belajar 

peserta didik, namun jika seorang guru mengajar dalam satu kelas dan 

memiliki peserta didik yang gaya belajarnya bermacam-macam, maka seorang 

guru dituntut untuk menggunakan strategi yang tidak monoton. Memilih 

strategi diibaratkan seperti memilih obat, disesuaikan dengan bentuk kesulitan 

peserta didik dan gaya belajar peserta didik. Kemudian cara meminum obat 

itulah dalam dunia pembelajaran disebut dengan metode. Selain melihat 

kondisi peserta didik, guru juga harus melihat kondisi sekolah dan lingkungan, 

karena belajar dengan real picture akan memudahkan peserta didik dalam 

menangkap pelajaran. 


