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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kemajuan bangsa adalah cita-cita semua negara. Salah satu penopang 

kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang 

sangat penting dalam pertumbuhan pribadi dan realisasi diri, terutama dalam 

pembangunan bangsa dan negara. pendidikan adalah Upaya yang terfokus untuk 

mengembangkan potensi siswa untuk mencapai masa depan yang sukses dan 

berprestasi. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dalam Muhibbin 

Syah (2010: h. 1) tentang sistem pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 (1) 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, tentu saja diperlukan 

adanya pendidikan professional yakni guru di sekolah-sekolah dasar dan 

menengah, serta dosen di perguruan-perguruan tinggi sebagaimana yang tersirat 

dalam Bab XI Pasal 39 (2) UU Sisdiknas tersebut. 

Pendidikan adalah suatu kegiatan dengan maksud atau tujuan tertentu yang 

ditujukan untuk memaksimalkan potensi manusia sebagai pribadi dan sebagai 

masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar mengajar, itu adalah proses 

menanamkan pengetahuan, mengubah nilai-nilai dan mengembangkan 

individualitas dalam segala aspek. Dengan demikian, perhatian dan minat lebih 

bersifat teknis karena kelas ditujukan untuk spesialis atau pelatihan di bidang 

keahlian tertentu. Adapun firman Allah sebagai berikut: 
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Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam. Q.S.An- Nisa/ 4 : 58. 

ٰٓ أَْهِلَها َوِإذَا َحَكْمتُم بَْيَن ٱلنَّاِس أَن تَْحُكُمو۟ا بِ  ِت ِإلَىَٰ نََٰ َ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّو۟ا ٱْْلََمَٰ َ  ِإنَّ ٱَّللَّ ٱْلعَدِْل ۚ ِإنَّ ٱَّللَّ

ا يَِعُظُكم بِهِ  ا بَِصيًرانِِعمَّ َ َكاَن َسِميعًًۢ ٓۦٰ ۗ ِإنَّ ٱَّللَّ  

Terjemahnya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha Melihat. (Qur’an 4: 58) 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari 

kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan (ajaran, 

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan 

mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara dalam jurnal 

kependidikan (2013: h. 26) mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk 

memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan 

kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan 

alam dan masyarakatnya.  

(Djamarah & Zain, 2010: h. 5)  Strategi adalah suatu seni merancang 

operasi di dalam peperangan seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat dalam 

berperang, seperti dalam angkatan darat atau angkatan laut. La Hadisi dalam 

jurnal Al-Ta’dib (2014: h. 87) mengemukakan bahwa strategi secara umum 

mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam 

usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi berasal dari bahasa Yunani 

yaitu Strategos artinya suatu usaha untuk mencapai kemenangan dalam suatu 

peperangan yang awalnya digunakan dalam lingkungan militer. (Marhiyanto, 
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2015: h. 461), strategi adalah taktik atau ilmu menggunakan sumber daya manusia 

untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam berperang atau rencana langkah-

langkah yang dilakukan secara sistematis dalam perang. Selanjutnya istilah 

strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi relative sama 

termaksud diadobsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dengan istilah 

strategi pembelajaran.  

(Masitoh & Dewi, 2009: h. 37) J.R David berpendapat bahwa strategi 

pembelajaran adalah perencanan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di 

desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemp mengatakan bahwa 

strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus di kerjakan 

oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat di capai secara efektif dan 

efisien. Sedangkan moedjiono berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah 

kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya antara aspek-

aspek dari komponen pembentuk sistem pembelajaran, dimana guru 

menggunakan siasat tertentu. (Hadisi, 2014: h. 87) Strategi pembelajaran dapat 

dimaknai secara sempit dan luas secara sempit strategi mempunyai kesamaan 

dengan metode yang berati cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah di 

tetapkan. Secara luas strategi di artikan sebagai suatu cara penetapan keseluruhan 

aspek yang berkaitan pencapaian tujuan pembelajaran, termaksud perencanan 

pelaksanaan dan penilaian. Strategi pembelajaran yang digunakan harus mampu 

merangsang dan menimbulkan aktifitas belajar yang baik, sehingga tujuan 

pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal. 

Pembelajaran tidak lepas dari kekurangan yang sewaktu-waktu dapat 

muncul dan menghalangi pencapaian tujuan pembelajaran. Kekurangan tersebut 
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salah satunya yaitu munculnya kejenuhan pada siswa.  Menurut Abu Abdirrahman 

Al-Qawiy (2004: h. 1) bahwa kejenuhan adalah tekanan sangat mendalam yang 

sudah sampai titik tertentu. Siapa pun yang merasa jenuh, ia akan berusaha sekuat 

tenaga melepaskan diri dari tekanan itu. (Syah, 2010: h. 162) kejenuhan belajar 

ialah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak 

mendapatkan hasil.  

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa begitu 

pentingnya strategi yang harus dimiliki oleh seorang guru, terutama dalam mata 

pelajaran akidah akhlak sebagai salah satu mata pelajaran yang menjadi dasar 

bertingkah laku manusia serta mengandung nilai, moral dan etika, oleh karena itu  

perlu diupayakan melalui perencanaan pembelajaran akidah akhlak yang baik agar 

dapat mempengaruhi pilihan, putusan, dan pengembangan siswa. Adapun firman 

Allah dalam Q.S. An-Najm ayat 3-4 yaitu : 

  ِإْن هَُو إَِّلا َوْحٌي يُوَحٰى  , َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوىٰ  

Terjemahannya: Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut 

kemauan hawa nafsunya. Tidak lain (Al-Quran itu) adalah 

wahyu yang diwahyukan (kepadanya). 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di MA Darul Ihsan pada 

tanggal 1 November 2021 diketahui bahwasanya dalam proses pembelajaran 

akidah akhlak para siswa terkadang didapati sedang mengganggu temannya, 

melamun, tidak menjawab pertanyan serta tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. Hasil wawancara dengan siswa Pondok Pesantren Ulya Darul 

Ihsan mereka menyatakan bahwa memang benar adanya kejenuhan belajar yang 

mereka alami dalam proses pembelajaran akidah akhlak. 

Adapun hasil wawancara dengan guru akidah akhlak yakni bapak Juswan 

S.Ag, beliau menyampaikan bahwa dalam proses pembelajaran terdapat beberapa 
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siswa yang berperilaku kurang bagus seperti mengganggu temannya, melamun, 

mengantuk, tidak menjawab pertanyan serta tidak mengerjakan tugas. Dipertegas 

lagi pada observasi dan wawancara lanjutan pada tanggal 10 Januari 2022 bahwa 

ada 10 siswa kelas IX, 8 siswa kelas X, dan 13 siswa kelas XII yang mengalami 

kejenuhan dalam pembelajran akidah akhlak, salah satu faktornya yaitu suasana 

belajar dan materi pembelajaran. Bisa dilihat pula dari nilai raport siswa, mata 

pelajaran akidah akhlak yang lebih rendah dari mata pelajaran Islam lainnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang strategi guru dalam mengatasi perilaku 

jenuh pada mata pelajaran akidah akhlak siswa di Pondok Pesantren Ulya Darul 

Ihsan Kabupaten Konawe Selatan. 

1.2  Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian 

ini adalah Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Jenuh Pada Mata Pelajaran 

Akidah Akhlah Siswa  Di Pondok Pesantren Ulya Darul Ihsan Kabupaten Konawe 

Selatan. 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Strategi apa saja yang digunakan oleh guru dalam pembelajran 

akidah ahlak di Pondok Pesantren Ulya Darul Ihsan Kabupaten 

Konawe Selatan? 

1.3.2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab siswa mengalami 

perilaku jenuh dalam pembelajaran akidah akhlak di Pondok 

Pesantren Ulya  Darul Ihsan Kabupaten Konawe Selatan? 
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1.3.3 Strategi apa yang digunakan oleh guru dalam mengatasi perilaku 

jenuh dalam pembelajaran akidah akhlak siswa di Pondok 

Pesantren Ulya Darul Ihsan Kabupaten Konawe Selatan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulis mengacu pada permasalahan 

diatas adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran akidah akhlak. 

1.4.2 Untuk mengetahui strategi guru dalam mengatasi perilaku jenuh 

pada siswa dalam pembelajaran akidah akhlak di Pondok Pesantren 

Ulya Darul Ihsan Kabupaten Konawe Selatan. 

1.4.3 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab 

siswa mengalami perilaku jenuh dalam pembelajaran akidah akhlak 

di Pondok Pesantren Ulya Darul Ihsan Kabupaten Konawe Selatan. 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka 

manfaat penelitian ini adalah : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1.5.1.1  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbanagan pemikiran mengenai faktor penyebab 

kejenuhan siswa dalam belajar akidah akhlak. 

1.5.1.2  Penelitian ini diharapkan dapat  menjadi temuan variasi 

dalam strategi mengatasi perilaku jenuh siswa dalam 

belajar akidah akhlak. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Peneliti  

Menambah dan memperkaya pengetahuan penulis 

dalam bidang pendidikan, serta memberikan wawasan baru 

mengenai faktor yang menyebabkan perilaku jenuh siswa 

dalam belajar akidah akhlak serta strategi yang dapat 

dilakukan saat peserta didik tidak mengalami perilaku jenuh 

dalam pembelajaran akidah akhlak. 

1.5.2.2 Bagi Guru  

Sebagai masukan dalam meningkatkan cara mengajar 

akidah akhlak supaya saat pembelajaran di kelas siswa tidak 

jenuh dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. 

1.5.2.3 Bagi Sekolah 

 Sebagai bahan pemikiran yang perlu 

dikembangakan demi perbaikan proses pembelajaran pada 

mata pelajaran akidah akhlak di madrasah. 

1.5.2.4 Bagi Siswa 

 Sebagai bahan informasi kepada siswa untuk lebih 

meningkatkan serta mengembangkan pengetahuannya 

dalam menemukan penelitian-penelitian baru yang dapat 

dimanfaatkan untuk siswa. 
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1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Strategi guru 

Strategi guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran agar 

pelajaran yang disampaikan itu bisa dipahami dengan baik oleh 

siswa dan siswa tidak merasa jenuh pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Strategi guru sangat penting dalam pembelajaran 

karena strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

1.6.2 Perilaku Jenuh 

Jenuh ialah dimana seorang siswa merasa bosan dengan 

pembelajaran. Seorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh 

 ystem akalnya tak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan 

karena saat siswa merasa jenuh bukan hanya ia akan merasa bosan 

tapi ia juga merasa tertekan, siapa pun yang merasa jenuh ia akan 

berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari tekanan itu, sehingga 

siswa yang merasa jenuh dalam pembelajaran merasa usahanya 

dalam pembelajaran itu tidak membuahkan hasil. 

1.6.3 Pondok Pesantren 

Pondok pesantren ialah sebuah asrama pendidikan 

tradisional, dimana para siswanya semua tinggal bersama dan 

belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan 

sebutan Ustadz/kyai dan mempunyai asrama untuk tempat 

menginap siswa/santri. 


