
11 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

Penelitian ini membahas tentang upaya guru Pendidikan Agama 

Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi mawaris kelas XII 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru. Agar penelitian ini terarah, 

maka diperlukan dasar-dasar kerangka teoretis yang berhubungan dengan 

kajian tersebut. Untuk itu dikemukakan beberapa konsep tentang judul kajian 

ini sebagai berikut. 

1. Upaya Guru 

Upaya merupakan usaha membimbing, mengarahkan, tenaga, 

pikiran atau badan untuk mencapai tujuan (pekerjaan, perbuatan, prakarsa 

dan daya upaya) untuk mencapai satu tujuan.
13

 Adapun upaya yang 

dimaksud dalam penelitian adalah suatu kegiatan pekerjaan yang 

dilakukan guru dalam mengarahkan segala kemampuan yang ada untuk 

mencapai tujuan proses belajar mengajar, sehingga terjadi hubungan 

antara guru dan siswa di dalam proses belajar mengajar.  

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidkan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 

pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, 

baik ketika ia berada di sekolah maupun dilingkungan rumah atau 

keluarganya sendiri.
14
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 Sedangkan belajar mengajar adalah suatu rangkaian kegiatan 

penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar dapat menerima, 

memahami, menanggapi, menghayati, memiliki, menguasai, dan 

mengembangkanya. 

Untuk melaksanakan profesinya, tenaga pendidik khusunya guru 

sangat memerlukan aneka ragam pengetahuan yang memadai sesuai 

dengan tuntutan zaman dan kemajuan sains dan teknologi. Di antara 

pengetahuan-pengetahuan yang perlu dikuasai oleh guru adalah 

pengetahuan cara mengatasi kesulitan siswa dalam proses belajar 

mengajar. Adapun karakteristik atau ciri-ciri guru yang efektif 

dikemukakan oleh S. Nasution dalam buku Suryobroto mengemukakan 

sebagai berikut : 

a. Guru membuka dan menutup pelajaran. 

b. Guru berada terus didalam kelas dan menggunakan sebagian besar jam 

pelajaran untuk mengajar dan membimbing pelajaran. 

c. Memberi ikhtisar pelajaran lampau pada permulaan pelajaran baru. 

d. Mengemukakan tujuan pelajaran lampau pada permulaan pelajaran. 

e. Menyajikan pelajaran baru langkah demi langkah dan memberi latihan 

pada tiap langkah akhir. 

f. Memberi latihan praktis yang mengaktifkan siswa. 

g. Memberi bantuan pada siswa. 

h. Mengajukan banyak pertanyaan dan berusaha memperoleh jawaban 
dari semua atau sebanyak-banyaknya untuk mengetahui pemahaman 

siswa. 

i. Membantu kemajuan siswa, memberi balikan yang sistematis dan 

memperbaiki setiap kesalahan. 

j. Mengadakan review atau pengulangan secara teratur. 

k. Mengadakan evaluasi berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan.
15
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Untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik, 

pendidik harus menentukan faktor penyebab dari kesulitan belajar 

tersebut. Setelah faktor penyebab kesulitan belajar diketahui, pendidik 

baru dapat menentukan alternative bantuan yang diberikan. Untuk dapat 

menentukan kesulitan belajar peserta didik dengan tepat, maka pendidik 

harus mengumpulkan data selengkap mungkin. Berikut ini akan dijelaskan 

langkah-langkah tersebut secara rinci. 

1. Pengumpulan Data 

Tahap ini digunakan dengan tujuan untuk menemukan 

penyebab kesulitan belajar. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

cara-cara : 

a) Observasi 

b) Kunjungan Rumah 

c) Case Study 

d) Daftar pribadi 

e) Meneliti pekerjaan anak 

f) Tugas kelompok 

g) Melakukan tes, baik tes IQ maupun tes prestasi. 

Penggunaan metode di atas disesuaikan kesederhanaan dan 

kerumitan suatu masalah. Apabila masalahnya sederhana, maka akan 

semakin sedikit metode yang digunakan begitu sebaliknya.
16
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2. Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul dari tahap pertama dioalah secara 

cermat, dikaji untuk mengetahui secara pasti penyebab kesulitan 

belajar yang dialami siswa. 

Dalam mengolah data, dapat menggunakan langkah-langkah 

berikut : 

a) Mengidentifikasi kasus 

b) Membandingkan antar kasus 

c) Membandingkan dengan hasil tes 

d) Menarik kesimpulan. 

3.  Diagnosis. 

Diagnosis, merupakan istilah teknis yang diadopsi dari bidang 

medis. Menurut Thorndike dan Hagen dalam Abin Syamsuddin 

makmun, diagnosis dapat diartikan sebagai : 

a. Upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang  

dialami seseorang melalui pengujian dan studi yang seksama 

mengenai gejala-gejalanya. 

b. Studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk 

menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya 

yang esensial. 

c. Keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang 

seksama atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal.
17

 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan 

diagnosis dapat menghasilkan berupa : 

a) Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar dan karakteristiknya 

b) Keputusan mengenai faktor penyebab 
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c) Meramalkan kemungkinan dan menyarankan tindakan 

pemecahanaya. 

Untuk kegiatan diagnosis, dapat juga meminta bantuan para  

ahli seperti : 

a) Dokter untuk mengetahui kesehatan siswa 

b) Psikolog untuk mengetahui tingkat IQ 

c) Psikiater untuk mengetahui kejiwaan anak 

d) Sosial worker untuk mengetahui kelainan sosial yang dialami siswa 

e) Guru kelas, untuk mengetahui perkembangan belajar 

f) Orang tua, untuk mengetahui kebiasaan belajar siswa dirumah 

 4.  Prognosis 

Prognosis adalah “ramalan”. Walaupun pada diagnosis secara 

garis besar telah tergambar ramalan, maka pada prognosis ramalan 

tersebut sudah dalam bentuk kegiatan apa yang harus dilakukan, 

artinya prognosis tersebut merupakan follow up dari diagnosis. 

Prognosis dapat berupa : 

a) Bentuk treatment apa yang harus diberikan 

b) Bahan/materi apa yang harus dipersiapkan 

c) Metode yang digunakan 

d) Alat bantu belajar yang diperlukan 

e) Kapan waktunya dilaksanakan.
18
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5.  Treatment 

Treatment adalah perlakuan, yaitu pemberian bantuan kepada 

anak didik yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program 

yang telah disusun pada tahap prognosis. Bentuk treatment dapat 

berupa : 

a) Bimbingan belajar 

b) Bimbingan belajar kelompok 

c) Remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu 

d) Bimbingan pribadi untuk masalah psikologis 

e) Bimbingan cara belajar yang baik 

Ketepatan treatment yang diberikan tergantung kepada 

ketelitian dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta diagnosis 

sehingga pemberian treatment benar-benar tepat mencapai objek dan 

subjek persoalan. 

1. Evaluasi 

Untuk mengetahui apakah treatment yang telah dilaksanakan 

berhasil dengan baik, maka perlu diadakan evaluasi. Apabila treatment 

gagal maka perlu dikaji kembali faktor penyebab kegagalan. Untuk 

pengecekan dapat dilakukan : 

1. Re-ceeking data yaitu mengecek ulang pengumpulan data dan 

pengolahan data. 

2. Re-diagnosis yaitu pengambilan keputusan ulang tentang hasil 

pengolahan data 
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3. Re-prognosis yaitu apa yang telah ditetapkan pada diagnosis perlu 

diramalkan kembali bantuan apa yang harus diberikan. 

4. Re- treatment yaitu melaksanakan pemberian bantuan kembali. 

5. Re-evaluasi yaitu lakukan evaluasi ulang sehingga benar-benar 

dapat berhasil membantu kesulitan belajar siswa. 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati hingga mengimani ajaran agama islam, dibarengi dengan 

tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubunganya 

dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa.
19

 

 

2. Kesulitan Belajar  

Kesulitan belajar adalah suatu kejadian atau peristiwa yang 

menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan, ada sejumlah siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menguasai secara tuntas bahan/materi pelajaran yang diberikan.
20

 

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono menyebutkan bahwa kesuitan 

belajar yang dirasakan oleh anak didik bermacam-macam. Karena itu 

dalam rangka memberikan bimbingan yang tepat kepada setiap anak didik, 

maka para pendidik perlu memahami masalah-masalah yang berhubungan 

dengan kesulitan belajar. 

Macam-macam kesulitan belajar ini dapat digolongkan menjadi 

empat macam sebagai berikut : 
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1. Dilihat dari jenis kesulitan yaitu : ada jenis kesulitan yang berat dan 

ada kesulitan yang ringan. 

2. Dilihat dari bidang studi yang dipelajari yaitu : ada yang sebagian dari 

bidang studi dan ada yang keseluruhan dari bidang studi. 

3. Dilihat dari sifat kesulitanya yaitu : ada yang sifatnya permanen dan 

menetap, dan ada juga yang bersifat hanya sementara. 

4. Dilihat dari segi faktor penyebabnya yaitu : ada yang berfaktor 

intelegensi dan ada juga karena faktor non intelegensi.
21

 

 

Pada tingkat tertentu memang ada anak didik yang dapat mengatasi 

kesulitan belajarnya, tanpa harus melibatkan orang lain. Tetapi pada 

kasus-kasus tertentu, karena anak didik belum mampu mengatasi kesulitan 

belajarnya, maka bantuan guru atau orang lain sangat diperlukan oleh anak 

didik. 

Setiap kali kesulitan belajar anak didik yang satu dapat diatasi 

tetapi pada waktu yang lain muncul lagi kasus kesulitan belajar anak didik 

yang lain. Dalam setiap bulan atau bahkan dalam setiap minggu tidak 

jarang ditemukan anak didik yang berkesulitan belajar. Walaupun 

sebenarnya masalah yang menganggu keberhasilan belajar anak didik ini 

sangat tidak disenangi oleh guru dan bahkan oleh anak didik itu sendiri. 

Tetapi disadari atau tidak kesulitan belajar datang kepada anak didik. 

Namun begitu, usaha harus diupayakan dengan berbagai strategi dan 

pendekatan agar anak didik dapat dibantu keluar dari kesulitan belajar. 

Sebab bila tidak, gagallah anak didik meraih prestasi belajar yang 

memuaskan. 

Anak–anak yang menunjukkan prestasi rendah merupakan indikasi 

awal bahwa dia mengalami kesulitan belajar. Anak yang berprestasi 
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rendah tidak selamanya karena rendahnya intelegensi. Anak yang 

berintelegensi tinggipun dapat mengalami kesulitan belajar. Walau tidak 

dapat dipungkiri bahwa intelegensi yang tinggi peluang yang besar untuk 

meraih prestasi belajar yang tinggi. Oleh karena itu, selain faktor 

intelegensi, faktor non intelegensi juga diakui dapat menjadi penyebab 

kesulitan belajar bagi anak didik dalam belajar. 

Weinberg mengemukakan beberapa golongan masalah belajar yang 

dikemudian digolongkan dalam beberapa tipe, yaitu :  

1. Tidak mempunyai motivasi belajar : yaitu anak yang menunjukkan 

kurang semangat belajar, mudah putus asa, tidak bergairah sekolah, 

tidak mempunyai tujuan studi, serta menunjukkan usaha belajar yang 

terlalu rendah 

2. Slow learner, hambatan belajar yang dialami anak karena mempunyai 

kemampuan dan daya serap terhadap pelajaran yang rendah. Anak-

anak dengan kecerdasan kurang (seperti IQ 70-89) akan mengalami 

hambatan dalam penerimaan pelajaran, karena itu perlu bantuan dan 

dampingan dari guru dan oang tua. 

3. Sangat cepat dalam belajar. Anak yang berintelegensi tinggi atau anak 

cerdas adalah anak yang daya tangkapnya cepat. Anak berintelegensi 

cerdas dengan skor IQ antara 120-130 pada umumnya daya serapnya 

tinggi. Anak golongan ini bukan berarti bebas dari masalah, dalam 

banyak kasus anak yang sangat cerdas justru menimbulkan kesulitan 

baik bagi guru maupun orang tua, karena anak cenderung melampaui 

kemampuan guru dan orang tuanya. Dengan yang berdaya serap tinggi 

pada umumnya dapat menagkap pelajaran dalam waktu yang singkat, 

dengan sedikit penjelasan. Anak sangat cerdas bisa dihantui kebosanan 

mengikuti pelajaran yang baginya dianggap kurang menantang. 

4. Underachiever adalah anak yang menunjukkan prestasi dibawah 

kemampuan yang sebenarnya. Anak ini pada dasarnya dapat meraih 

prestasi yang lebih tinggi, tetapi karena suatu sebab prestasi yang 

dihasilkan lebih rendah. Anak berintelegensi tinggi bisa mengalami 

underachiever bila potensinya tidak difasilitasi. 

5. Penempatan kelas, penempatan kelas yang tidak tepat dapat menjadi 

sumber terjadinya kesulitan belajar. Siswa sebaiknya menempati kelas, 

sekolah, kelompok belajar yang sesuai dengan bakat-minatnya, sesuai 

dengan kelompok umurnya. Siswa yang berbakat dibidang ilmu-ilmu 

sosial kemudian ditempatkan pada jurusan IPA bisa mengalami 

kesulitan karena kesalahan dalam penempatan kelas. Demikian juga 
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anak yang berminat di aspek teknik dan berkeinginan sekolah di SMK 

(STM) tetapi dipaksa sekolah di SMA, maka potensinya menjadi tidak 

optimal. 

6.  Kebiasaan belajar yang tidak baik. Kesulitan belajar bisa timbul pada 

anak yang mempunyai kebiasaan belajar yang tidak baik, seperti 

menunda belajar, belajar hanya bila akan ada ujian, mempunyai 

kebiasaan menyontek atau meminjam pekerjaan teman.
22

 

 

Secara garis besar kesulitan belajar yang dialami siswa dapat 

disebabkan faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Faktor interen (dari dalam diri siswa) yang meliputi : 

1). Yang bersifat kognitif seperti rendahnya kapasitas intelektual 

atau intelegensi anak didik. 

2). Yang bersifat afektif seperti labilnya emosi dan sikap. 

3). Yang bersifat psikomotorik seperti terganggunya alat indera 

penglihatan dan pendengaran. 

Siswa memiliki masalah berupa kesulitan belajar dilatar 

belakangi beberapa faktor tidak terlepas dari keadaan jika mereka 

pada saat itu dalam memahami dan menerima perkembangan fisik. 

Berawal dari keadaan seperti itulah sehingga kesulitan belajar 

mendampingi siswa.
23

 

 

b. Faktor Eksteren (dari luar diri siswa) yang meliputi : 

1). Faktor perlengkapan belajar di sekolah seperti alat pelajaran 

yang kurang lengkap yang akan menimbulkan kesulitan belajar 

bagi anak. 

2).  Faktor lingkungan sekolah, yang termasuk disini adalah seperti  

kondisi gedung, keadaan masyarakat sekitar dan letak posisi 

sekolah tersebut. 
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3. Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

Dengan melihat faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar 

siswa pada materi mawaris, untuk itu guru perlu mengatasi setiap siswa 

yang berkesulitan dalam belajar mawaris. Adapun cara mengatasi 

kesulitan belajar siswa dilakukan dalam beberapa langkah yaitu : 

a. Guru menganalisis hasil diagnosis yaitu menelaah bagian-bagian 

masalah dan hubungan antara bagian tersebut untuk memperoleh 

pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. 

b. Guru mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu 

yang memerlukan perbaikan. 

c. Guru menyusun perbaikan khususnya program Remedial Teaching 

(Pengajaran perbaikan).
24

 

 

Setelah itu guru melakukan  atau melaksanakan program perbaikan 

yang diantaranya : 

a. Analisis  hasil diagnosis 

Data dan informasi yang diperoleh guru melalui diagnosis 

kesulitan belajar perlu dianalisis sedemikian rupa sehingga jenis 

kesulitan khususnya yang dialami siswa yang berprestasi rendah dapat 

diketahui secara pasti. 

b. Menentukan bidang kecakapan bidang bermasalah 

Berdasarkan hasil analisis guru diharapkan dapat menentukan 

bidang kecakapan tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan 

perbaikan. Ada 3 macam bidang kecakapan bermasalah yaitu sebagai 

berikut : 

1) Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru. 

2) Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru 

dengan bantuan orang tua. 
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3) Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani baik oleh guru 

maupun orang tua.
25

 

 

c.  Menyusun program perbaikan 

Dalam menyusun program pengajaran perbaikan, sebelumnya 

guru perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Tujuan pengajaran remedial 

2) Materi pengajaran remedial 

3) Metode pengajaran remedial 

4) Alokasi waktu pengajaran remedial 

5) Evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti program pengajaran 

remedial.
26

 

 

Dalam konsep teoretis banyak langkah-langkah diagnostik yang 

dapat ditempuh guru antara lain yang cukup terkenal adalah prosedur 

Weener dan Senf sebagaimana yang dikutip wardani dalam Muhibbin 

Syah sebagai berikut : 

a. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa 

ketika mengikuti pelajaran 

b. Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang 

diduga mengalami kesulitan belajar. 

c. Mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal 

keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. 

d. Memberikan tes diagnostic bidang kecakapan tertentu untuk 

mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa 

e. Memberikan tes kemampuan IQ khususnya kepada siswa yang di duga 

mengalami kesulitan belajar.
27

 

 

Menurut Lerner dalam Abdurrahman Mulyono mengatakan ada 

sembilan upaya guru khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar 

yaitu : 
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a. Menyusun rancangan program identifikasi, asesmen dan pembelajaran 

anak berkesulitan belajar. 

b. Berpartisipasi dalam penjaringan, asesmen dan evaluasi anak 

berkesulitan belajar. 

c. Berkonsultasi dengan para ahli yang terkait dan menginterpretasikan 

laporan mereka. 

d. Melakukan tes, baik dengan tes formal maupun dengan tes informal. 

e. Berpartisipasi dalam menyusun program pendidikan yang di 

individualkan. 

f. Menyelenggarakan pertemuan dan wawancara dengan orang tua 

murid. 

g. Mengimplementasikan program pendidikan yang di individualkan 

h. Bekerjasama dengan guru regular atau guru kelas untuk memahami 

anak dan menyesuaikan pembelajaran yang efektif. 

i. Membantu anak dalam mengembangkan pemahaman diri dan 

memperoleh harapan untuk berhasil serta keyakinan kesanggupan 

mengatasi kesulitan belajar.
28

 

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapatlah dipahami bahwa upaya 

guru adalah hal-hal yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran, 

memimpin dan menilai penguasaan metode, serta pemberian motivasi. 

Dalam hal ini Sardiman A.M mengatakan bahwa : 

 “Dalam kegiatan belajar, motivasi merupakan faktor yang sangat 

penting. Dan dalam kegiatan belajar selalu ada halangan atau kesulitan, 

dan dalam belajar memerlukan aktivitas serta dalam menghadapi kesulitan 

sering terdapat kemungkinan bermacam-macam respons.
29

 

Oleh karena itu sangat bijaksana apabila guru termasuk guru 

Pendidikan Agama Islam dalam memberikan solusi terhadap kesulitan 

belajar siswa pada materi mawaris. Guru terlebih dahulu melihat jenis 

kesulitan belajar siswa, lalu menentukan pihak mana yang bisa dilibatkan, 

baru mengambil langkah penyelesaianya.
30
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Kemudian seorang guru juga harus memperhatikan cara 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didiknya, karena tidak 

semua peserta didik mampu menangkap apa yang yang sudah dijelaskan. 

Dalam proses belajar mengajar guru jangan terlalu cepat dalam 

menyampaikan materi sehingga peserta didik bisa memahami apa yang 

sudah dijelaskan oleh guru. 

Dalam proses pembelajaran berilah kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya dan sebagai seorang guru juga harus bertanya kepada siswa 

tentang kesulitan yang dihadapi sehingga proses belajar mengajar berjalan 

dengan lancar dan guru juga mengetahui bagaimana kemampuan siswa 

dalam proses belajar mengajar. 

Dalam mengatasi kesulitan belajar siswa seorang guru Pendidikan 

Agama Islam bersedia untuk mengulang pelajaran yang telah lalu, karena 

tidak semua siswa yang mengerti dan paham ketika guru menjelaskan 

materi pelajaran yang baru. kemudian berikanlah perhatian lebih kepada 

siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar  dan berikan penghargaan 

khusus kepada siswa yang bisa menguasai materi mawaris tersebut 

sehingga mereka bersemangat dalam belajar. 

Sebagai guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa pada materi mawaris, hendaknya seorang guru menyediakan 

alat bantu (media) berupa kalkulator. Sehingga peserta didik bisa lebih 

mudah menentukan nasab (pembagian) harta warisan. 
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Media merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang 

digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan 

siswa atau peserta didik. Alat bantu itu disebut media pendidikan.
31

 

Dan guru juga memberikan latihan-latihan kepada siswa, kemudian 

mengadakan remedial untuk siswa yang belum bisa menentukan nasab 

(pembagian) harta warisan. Dan selaku guru harus bisa membimbing para 

peserta didiknya. Karena tanggung jawab guru agama ini sangatlah berat 

sebab apa yang diajarkan harus sesuai yang sudah dijelaskan dalam Al-

Qur’an. Untuk mengatasi kesulitan belajar pada materi mawaris, sebaiknya 

guru memberikan tugas baik itu tugas disekolah maupun di rumah sesuai 

dengan kemampuan siswa, jangan terlalu banyak, sebab siswa bisa jenuh 

dan bosan karena terlalu banyak tugas yang diberikan kepada mereka. 

Dengan langkah-langkah diatas guru bisa mengatasi kesulitan 

belajar pada materi mawaris, oleh karena itu peranan guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar sangatlah diperlukan sebab dengan berperanya 

guru maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar. 

4. Materi  Mawaris 

a. Pengertian Mawaris 

Mawaris secara etimologis, merupakan bentuk jamak dari kata 

mirats,(irts,wirts, wiratsah, dan  turats) yang berarti aturan yang berkaitan 

dengan pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian 

harta peninggalan yang wajib untuk setiap pemilik hak pusaka. Orang 

yang meninggalkan harta disebut muwarits, sedangkan yang berhak 

menerima waris disebut warits.Ahli fikih (fuqaha) telah mendalami 

masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, menulis buku-buku 

mengenai masalah ini, dan menjadikanya sebuah disiplin ilmu dengan 

sebutan Ilmu Mawaris atau ilmu faraid.
32
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Al-Qur’an sendiri banyak menggunakan kata waratsa, seperti 

dalam surat Al-Naml ayat 6 : 

               

 

Artinya : Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Qur’an dari sisi 

(ALLAH) yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. 

 

Dan surat Maryam ayat 6 : 

                      

 

Artinya : yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga 

Ya’qub dan jadikanlah ia ya tuhanku, seorang yang di ridhai. 

 

Demikian juga, dengan kata farada dan kata jadianya banyak 

digunakan dalam Al-Qur’an, seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 7 dengan 

term mafrudan: 

                       

                          

 

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. 

 

Istilah lain dari ilmu waris adalah faraid yang berasal dari bahasa 

arab. Faraid merupakan kewajiban dari Allah SWT. yang harus 

dilaksanakan seperti halnya mengerjakan shalat, puasa, zakat dan haji, 

karena sudah ada ketentuanya dalam Al-Qur’an dan sunah Rasulullah 

SAW. Pembagian harta warisan didalam Al-Qur’an dikenal dengan istilah 

hudud Allah (batas atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.) 

sebagaimana yang terdapat di dalam Q.S An-Nisa ayat : 13- 14 : 
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Artinya :(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari 

Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya 

Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir 

didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; 

dan itulah kemenangan yang besar.Dan barangsiapa yang 

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-

ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api 

neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 

menghinakan. 

 

Ilmu waris merupakan salah satu ilmu yang harus dipelajari oleh 

umat islam, minimal ada seseorang yang mengetahui secara detail dan 

mampu menjelaskan  (memberikan solusi) apabila terjadi permasalahan 

soal waris.
33

 

Harta warisan sebenarnya hanya sebatas hak, artinya boleh diambil 

dan boleh pula tidak. Tetapi pada kenyataanya banyak orang berebut harta 

warisan, bahkan ada yang sampai ke meja pengadilan. 

Sebelum harta warisan dibagikan, ada beberapa hal yang harus 

dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut : 

1. Membayar denda zakat. 

2. Menggunakan harta peninggalan almarhum/almarhumah sebagai biaya 

jenazah. 
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3. Melunasi semua utang almarhum/almarhumah. 

4. Melaksanakan wasiat dengan sepertiga dari sisa harta sesudah dilunasi 

semua utang. 

5. Membagikan sisa hartanya pada para ahli waris. 

b. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian 

warisan. Sebagian mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Rukun 

pembagian waris ada tiga, yaitu muwarits, waris, dan mauruts atau mirats 

Muwarits (pewaris) adalah orang yang meninggalkan atau 

mewariskan hartanya. Syaratnya, Muwarits itu benar-benar telah 

meninggal dunia. 

 Waris (ahli waris) adalah orang yang dinyatakan mempunyai 

kekerabatan- baik hubungan darah, hubungan sebab perkawinan maupun 

akibat memerdekakan budak untuk dapat menerima harta warisan tanpa 

terhalang secara hukum. 

Mauruts atau mirats adalah harta yang menjadi warisan si muwaris 

setelah diambil seebagian harta tersebut untuk membiayai perawatan, jika 

ia sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian 

wasiat, dan pelunasan segala utang 

Kemudian syarat-syarat pewarisan : 

Pewarisan harta bisa dilakukan ketika memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 
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1. Pewaris hidup setelah orang yang mewariskan meninggal dunia, 

meskipun hidupnya secara hukum. Hidup secara hukum misalnya 

berlaku untuk bayi yang masih dalam kandungan. 

2. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata maupun 

secara hukum. Kematian secara hukum tejadi ketika seorang hakim 

memutuskan kematian seseorang karena yang bersangkutan hilang. 

3. Tidak adanya mawani’ (pencegah). 

c. Sebab-sebab mendapatkan warisan 

Ada tiga sebab seseorang bisa mendapatkan warisan, yaitu : 

a)  Nasab hakiki 

Nasab hakiki/kerabat adalah kerabat yang sebenarnya dari 

almarhum/almarhumah. (Q.S Al-Anfal : 75) 

                  

                       

   

Artinya:  Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian 

berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu 

termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang 

mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak 

terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di 

dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu. 

 

b)  Perkawinan yang sah 

Terdapat di dalam Q.S An-Nisa : 12 : 
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Artinya:  Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, 

maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 

atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri 

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 

maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang 

kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang 

mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau 

seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi 

jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka 

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)
[274]

. 

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang 

benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Penyantun. 

 

c)  Nasab hukmi (wala) 
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Nasab hukmi (wala) adalah kerabat yang diperoleh karena 

memerdekakan hamba sahaya (walaul itaq) dan karena perwalian 

(walaul muwalah). Rasulullah SAW. bersabda yang artinya : “Wala itu 

adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab” (HR. Ibnu Hibban 

dan Al-Hakim). 

d)  Ashabul Furud 

Ashabul furud adalah para ahli waris yang mendapat bagian 

yang sudah ditentukan. Yaitu : setengah (1/2), seperempat (1/4), 

seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam 

(1/6). 

1. Ahli waris yang mendapat setengah (1/2) bagian 

Ahli waris yang mendapat setengah terdiri dari 5 orang, yaitu : 

a. Anak perempuan tunggal 

b. Cucu perempuan tunggal dan anak laki-laki 

c. Seorang saudara perempuan sekandung dan ia tidak menjadi 

asabah 

d. Suami, apabila tidak punya anak atau cucu 

2. Ahli waris yang mendapat seperempat (1/4) bagian 

Ada dua orang ahli waris yang mendapat bagian seperempat, yaitu: 

a. Suami, bila yang meninggal itu punya anak atau cucu 

b. Istri, bila yang meninggal itu tidak punya anak atau cucu 

3.  Ahli waris yang mendapat seperdelapan (1/8) bagian 

Ahli waris yang mendapatkan seperdelapan, yaitu istri, bila yang 

meninggal tersebut punya anak atau cucu.  

 

4. Ahli waris yang mendapat dua per tiga (2/3) bagian 

Ahli waris yang mendapat dua per tiga (2/3) adalah sebagai 

berikut: 

a. Dua atau lebih anak perempuan kandung, jika tidak menjadi 

asabah 
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b. Dua cucu perempuan atau lebih, jika tidak menjadi asabah 

(diqiyaskan kepada dua anak perempuan) 

c. Dua saudara perempuan atau lebih yang sekandung, sedang 

mereka tidak menjadi asabah 

d. Dua saudara perempuan atau lebih yang seayah, sedang mereka 

tidak menjadi asabah 

 

5. Ahli waris yang mendapat sepertiga (1/3) bagian 

Ada dua ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga bagian, 

yaitu : 

a. Ibu, bila yang meninggal tidak punya anak, cucu dan saudara 

b. Dua atau lebih saudara yang seibu 

 

6. Ahli waris yang mendapat seperenam (1/6) bagian 

Ada tujuh golongan ahli waris yang mendapat seperenam bagian, 

yaitu : 

a. Ayah, bila yang meninggal punya anak atau cucu 

b. Ibu, bila yang meninggal punya anak, cucu, atau saudara, baik 

sekandung, seayah, atau seibu 

c. Kakek, karena kedudukanya sama dengan ayah 

d. Nenek, satu orang atau lebih 

e. Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila yang meninggal 

hanya mempunyai anak perempuan tunggal 

f. Saudara perempuan seayah, apabila yang meninggal 

mempunyai seorang saudara perempuan sekandung 

g. Saudara ( laki-laki maupun perempuan) seibu, apabila yang 

meninggal tidak mempunyai anak atau cucu atau ayah.
34

 

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Dalam Penelitian yang relevan tentang “Upaya guru Pendidikan 

Agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi mawaris 

kelas XII di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru” yaitu : 

1. Salmiati (UIN SUSKA RIAU 2005), dengan judul “Upaya guru mengatasi 

kesulitan mengahafal surat-surat pendek al-qur’an dalam proses 

pembelajaran Agama Islam murid kelas II SD Negeri Senapelan. Dari 

Peneltian yang dilakukan dengan menggunakan tekhnik pengumpulan 
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Data dengan wawancara, angket dan observasi. Dari penelitianya yakni 

upaya guru mengatasi menghafal surat-surat pendek Al-Qur’an dalam 

proses pembelajaran Agama Islam murid kelas II SD Negeri Senapelan 

dikategorikan sedang dengan hasil persentase 67,5%.  

2. Khairiati (UIN SUSKA RIAU 2015), dengan judul “Upaya guru 

mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambang Kabupaten 

Kampar.Penelitian yang dilakukan dengan Tekhnik  Pengumpulan data 

dengan wawancara dan observasi. Dari penelitianya yakni upaya guru 

mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikkan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tambang Kabupaten 

kampar dikategorikan baik dengan hasil persentase 73,75%. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya terletak pada Materi 

Pembelajaranya, yaitu materi mawaris dan teknik pengumpulan datanya. 

Kemudian persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama 

upaya guru. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional atau operasional variabel merupakan operasional 

dari semua variabel yang dapat diolah dari konseptual. Di sini variabel yang 

akan diteliti didefenisikan secara operasional yang menggambarkan cara 

mengukur variabel tersebut, dengan demikian mudah diidentifikasikan dan 

mudah dikumpulkan datanya, karena sudah operasional dan dapat diukur atau 

diobservasi
35

 

 

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud 

penelitian ini, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini perlu di 

operasionalkan sesuai dengan judul penelitian yaitu “Upaya guru Pendidikan 
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Agama Islam dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi mawaris 

kelas XII di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Pekanbaru”. 

Dibawah ini akan dituliskan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan belajar pada materi mawaris dan beberapa 

indikator dari upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi kesulitan 

belajar siswa pada materi mawaris kelas XII di SMAN 15 Pekanbaru. 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar pada 

materi mawaris kelas XII di Sekolah Menengah Atas Negeri 15 

Pekanbaru, adapun beberapa faktor diantaranya sbb : 

a. Faktor keadaan siswa (internal dan eksternal)  

b. Perlengkapan belajar di sekolah 

c. Lingkungan sekolah 

2. Adapun indikator dari upaya guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa pada materi mawaris kelas XII di SMAN 15 Pekanbaru antara lain 

sebagai berikut : 

a. Guru bertanya kepada siswa tentang kesulitan yang dihadapi pada 

materi mawaris. 

b. Guru menggunakan alat bantu berupa kalkulator dalam proses 

pembelajaran mawaris. 

c. Guru menyampaikan materi kepada siswa secara perlahan-lahan dan 

tidak terburu-buru. 

d. Guru memberikan perhatian lebih kepada siswa yang belum bisa 

menentukan nasab (pembagian) harta warisan kepada Ahli waris. 
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e. Guru memberikan penghargaan khusus kepada siswa yang bisa 

menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam tentang materi mawaris. 

f. Guru mengadakan remedial materi mawaris untuk siswa. 

g. Guru meminta bantuan dari orang tua murid dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa pada materi mawaris. 

h. Guru memberikan motivasi kepada siswa sebelum pelajaran dimulai. 

i. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya yang 

berkaitan dengan materi mawaris. 

j. Guru mengulang pelajaran yang telah lewat kepada siswa sebelum 

memasuki materi pelajaran yang baru. 

k. Guru menggunakan metode yang sesuai pada saat proses pembelajaran 

materi mawaris berlangsung. 

l. Guru memberikan latihan kepada siswa tentang materi mawaris. 

 


