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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan masalah yang terpenting dalam sebuah 

kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan karena tanpa pendidikan 

manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang. Maka dengan adanya 

pendidikan manusia dapat hidup dan berkembang dan berbudaya serta dapat 

menciptakan segala sesuatu yang positif. 

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang secara sadar 

dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa 

kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut 

mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung secara terus 

menerus. 

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan 

mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali 

mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan 

aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep 

pandangan hidup mereka. Namun Cita-cita demikian tidak mungkin tercapai 

jika manusia itu sendiri tidak berusaha keras meningkatkan kemampuanya 

seoptimal mungkin melalui proses pendidikan, karena proses pendidikan 

adalah suatu kegiatan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang matang 

untuk mencapai tujuan atau cita-cita
1
 

 

Dalam hal ini untuk mencapai tujuan pendidikan, maka keberhasilan 

pendidikan sangat tergantung kepada unsur manusia terutama guru. Guru 

sebagai tenaga pengajar yang terdiri dari sekelompok sumber daya manusia  
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yang ditugaskan untuk mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan dan 

mendidik peserta didik yang sangat strategis dalam kehidupan suatu sekolah 

sehingga keberhasilan seorang guru dalam proses pembelajaran tergantung 

kepada kinerja guru tersebut. 

Di dalam proses mengajar atau pengajaran, kehadiran guru masih tetap 

memegang peranan penting. Dalam membimbing dan mengarahkan 

kepribadian serta kemampuan anak didiksebaik mungkin. Dalam sistem 

pengajaran manapun, guru selalu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan, 

hanya peranan yang dimainkanya akan berbeda sesuai dengan tuntutan sistem 

pendidikan tersebut.
2
 

 

Belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan individu untuk 

memproleh pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan dalam bentuk 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan menetap disebabkan adanya 

interaksi individu dengan lingkungan belajarnya. Pengertian tersebut 

menekankan pada adanya proses belajar yang dilakukan individu untuk 

mengadakan perubahan dalam bentuk perubahan tingkah laku dengan 

menjalin interaksi dengan lingkungan.  

Menurut Sumadi Suryabrata, definisi belajar selalu mencakup 

beberapa poin penting sebagai berikut: 

a. Proses belajar selalu membawa perubahan perilaku, baik kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. 

b. Pada dasarnya yang dimaksud dalam perubahan tersebut pokoknya adalah 

pada proses mendapatkan kecakapan atau keterampilan baru. 

c. Adanya perubahan tersebut karena dilakukan secara sadar dan penuh 

usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan proses 

internalisasi pengetahuan, penyimpanan informasi atau pengetahuan yang 

didukung faktor-faktor psikomotor dan sistem indera yang berbeda antara 

satu individu/siswa dengan individu/siswa lainnya dalam berinteraksi 

dengan lingkungan sebagai sumber belajar.
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Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat 

berlangung secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, 

kadang-kadang cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa 

amat sulit dan terkadang juga sulit untuk mengadakan konsentrasi. Demikian 

kenyataan yang sering dijumpai pada setiap anak didik dalam kehidupan 

sehari-hari dalam kaitannya dengan aktivitas belajar. 

Setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individual ini 

pulalah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan anak 

didik. Dalam keadaan dimana anak didik/siswa tidak dapat belajar 

sebagaimana mestinya, itulah yang disebut kesulitan belajar.
4
 

Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang 

menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik seperti siswa lain pada umumnya yang disebabkan faktor-faktor 

tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar 

dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
5
 

 

Pada dasarnya, kesulitan belajar yang dialami siswa tidak selalu 

disebabkan oleh rendahnya tingkat intelegensi atau kecerdasan siswa. Namun 

demikian, kesulitan belajar dapat disebabkan juga oleh banyak faktor seperti 

faktor-faktor fisiologis, psikologis, sarana dan prasarana dalam belajar dan 

pembelajaran serta faktor lingkungan belajarnya. 

Fenomena kesulitan belajar seorang anak biasanya tampak jelas dari 

menurunnya kinerja akademik atau belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga 

dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku (Misbehavior) anak 

seperti suka berteriak didalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak 

masuk sekolah, dan gemar membolos.
6
 

                                                             
4
Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2004, Psikologi Belajar, Jakarta : Rinneka Cipta, 

h. 77 
5
M.Irham dan Novan, Op.Cit. h. 254 

6
Nini Subini, 2011, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak, Yogyakarta: Javalitera, h. 

15-16 



 4 

Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa/i di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 15 Pekanbaru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terdapat 

pada materi mawaris. Dianggap sulit karena berhubungan dengan angka-

angka, jumlah warisan yang tidak sama, dan ahli waris yang berbeda.  

Mawaris adalah harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari 

suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia 

memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa 

jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkanya. 

Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah swt. melalui 

firman-Nya yang terdapat dalam Alquran, terutama surah An-Nisa’ ayat 

7,8,11,12 dan 176.
7
Sebagaimana terdapat Q.S An-Nisa ayat 7-8 Allah swt. 

berfirman : 

                         

                           

                     

      

 
 

Artinya :  Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) 

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau 

banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila 

sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, 

maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah 

kepada mereka perkataan yang baik. 

 

Pada dasarnya ketentuan Allah SWT. yang berkenaan dengan warisan 

telah jelas maksud, arah dan tujuanya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, 
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baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh 

Rasulullah s.a.w melalui hadisnya.  

Artinya :  Jabir bin Abdullah ra. Berkata : datang istri sa’ad bin Ar-Rabi 

kepada Rasulullah saw dengan membawa dua putri Sa’ad. Dia (istri 

Sa’ad) bertanya :”Wahai Rasulullah, ini dua putri Sa’ad bin Ar-

Rabi. Ayahnya telah meninggal dunia ikut perang bersamamu pada 

waktu perang uhud. Sedangkan pamanya mengambil semua 

hartanya dan tidak sedikitpun menyisakan untuk dua putrinya. 

Kedua putrinya pun belum menikah. Beliau saw bersabda :”Allah 

lah yang akan memutuskan perkara ini”. Kemudian Rasulullah saw 

memanggil paman anak ini, sambil bersabda :”Bagikan kepada dua 

putri sa’ad dua pertiga bagian, dan ibunya seperdelapan sedangkan 

sisanya untuk engkau”  (HR Ahmad, Abu dawud, Tuhwatul ahwadzi, 

Ibnu majah dan Al- Baihaqi) 

 

Berdasarkan hadis di atas, jelaslah bahwa yang berwenang dan berhak 

membagi harta warisan tidak lain hanyalah Allah swt. ketentuan Allah swt. 

adalah sangat tepat dan bisa diterapkan didalam kehidupan umat manusia. 

Namun demikian penerapanya masih menimbulkan wacana pemikiran 

dan pembahasan dikalangan para pakar hukum islam yang kemudian 

dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang 

kemudian diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi 

umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.
8
 

 

Banyak kitab yang membahas tentang hukum kewarisan islam selalu 

mengandung perbedaan pendapat, baik dikalangan ulama yang satu mazhab. 

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat membingungkan umat 

yang berperkara dan juga dapat menyulitkan para hakim pengadilan agama 

untuk menentukan pendapat mana yang diambil diantara  sekian banyak 

pendapat itu. 

Seiring dengan diterbitkanya Kompilasi Hukum Islam sebagai 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dan ditindaklanjuti oleh keputusan 

Menteri Agama No.154 Tahun 1991, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 
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tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, para 

hakim Pengadilan Agama telah mempunyai sandaran hukum (pijakan hukum) 

yang jelas dalam memutuskan perkara, khususnya masalah hukum kewarisan
9
. 

 

Mawaris memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia. Di 

dunia pendidikan Indonesia pun sudah lama mempelajari ilmu mawaris. Baik 

di Sekolah Tingkat Atas maupun Pesantren dan bahkan Perguruan Tinggi 

sudah ada mata kuliah mawaris. Di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 

Pekanbaru  ada mempelajari materi mawaris yang terdapat pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diberikan pada kelas XII. Namun 

pada kenyataanya masih juga ditemukan siswa kesulitan dalam mempelajari 

materi mawaris tersebut. 

Materi yang sulit perlu ada upaya maksimal yang dilakukan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam agar proses pembelajaran menjadi efektif dan 

efisien. Untuk mencapai tujuan dan proses  pembelajaran agar efektif dan 

efisien maka antara kepala sekolah dan guru harus saling kerja sama dalam 

suatu bentuk agar terwujudnya tujuan dan proses pembelajaran itu dengan 

baik. 

Dalam proses belajar mengajar situasi dan kondisi siswa akan sangat 

mempengaruhi dan menentukan aktivitas yang akan dilakukan dalam belajar. 

Proses belajar mengajar pada intinya tertumpu pada suatu persoalan yaitu 

bagaimana pengajar memberi pengetahuan (transfer of knowledge) kepada 

siswa tujuanya agar mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien. 
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Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa upaya guru ini sangatlah penting 

dan diperlukan dalam proses pembelajaran terutama dalam mengatasi 

kesulitan belajar. Oleh karena itu, guru dalam proses belajar mengajar 

memiliki tanggung jawab dalam membimbing siswa agar tujuan pembelajaran 

tercapai dengan baik. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru, penulis masih menemukan gejala-gejala 

yang ternyata siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran materi mawaris 

berlangsung. Gejala yang ditemui adalah sebagai berikut : 

1. Sebagian siswa kurang menguasai materi mawaris yang disampaikan oleh 

guru Pendidikan Agama Islam 

2. Sebagian siswa sulit menentukan pembagian harta (nasab) yang terdapat 

pada materi mawaris 

3. Sebagian siswa apabila ditanya oleh guru Pendidikan Agama Islam tidak 

bisa menjawab tentang materi mawaris 

4. Sebagian siswa sulit menentukan tentang siapa yang berhak menerima 

harta waris di dalam materi mawaris 

5. Nilai ulangan mawaris sebagian siswa dibawah KKM 

Berdasarkan gejala-gejala diatas penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Siswa pada Materi Mawaris Kelas XII di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru” 



 8 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah yang terdapat pada 

penelitian ini, maka penulis akan membuat penegasan-penegasan yang ada 

pada penelitian ini, adapun istilah yang penulis gunakan antara lain: 

1. Upaya : Usaha/ ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya)
10

 

2. Kesulitan belajar : Suatu kondisi dimana siswa tidak dapat belajar secara 

wajar, yang disebabkan oleh adanya hambatan atau gangguan.
11

 

3. Waris : berasal dari bahasa arab yaitu warasa-yarisu-warisanyang berarti 

berpindahnya harta seseorang setelah meninggal dunia.
12

 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah diatas ada beberapa 

masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu : 

a. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar  

pada materi mawaris. 

b. Bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada materi mawaris. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada materi mawaris. 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka peneliti membatasi 

permasalahan yang akan diteliti yaitu: Faktor yang menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan belajar pada materi mawaris kelas XII di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru dan Upaya guru Pendidikan Agama 

Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi mawaris kelas 

XII di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan 

belajar pada materi mawaris? 

b. Bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada materi mawaris? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dengan jelas faktor-faktor yang menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan belajar pada materi mawaris dan upaya guru 

Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada 

materi mawaris di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai : 

a. Untuk guru : Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 

guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi 

kesulitan-kesulitan belajar siswa dalam proses pembelajaran materi 

mawaris berlangsung. 

b. Untuk siswa : Meningkatkan kualitas belajar siswa dalam proses 

pembelajaran materi mawaris. 

c. Bagi sekolah : Sebagai salah satu masukan untuk bisa meningkatkan 

kualitas pengajaran di sekolah, yaitu pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

 

 


