
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang giat-giatnya dilakukan oleh bangsa saat ini adalah

upaya membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, baik mental, spiritual

dan fisik material. Salah satu aspek pembangunan sosial yang sangat

diperhatikan saat ini adalah pembangunan dibidang pendidikan, menyadari

betapa perlu dan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan bangsa Indonesia,

maka upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul terhadap terhambatnya

proses pendidikan ini perlu dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh

kalangan pendidikan itu sendiri termasuk para guru.

Inti kegiatan pendidikan di sekolah adalah proses pembelajaran atau

proses belajar mengajar, proses pembelajaran berlangsung melalui interaksi

antara guru dan siswa dalam situasi pengajaran yang bersifat edukatif. Supaya

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, guru harus mampu

mewujudkan proses pembelajaran dalam suasana kondusif. Yang dimaksud

dengan proses pembelajaran ialah proses terjadi interaksi guru dan siswa

melalui kegiatan terpadu dari dua bentuk kegiatan yakni kegiatan belajar siswa

dengan kegiatan guru mengajar.1 Di dalam proses pembelajaran ada tiga

komponen inti yaitu guru, siswa dan bahan. Guru memegang peranan penting

di dalam proses belajar mengajar, setidak-tidaknya merencanakan, karena

1 Nana Sudjana, Dasar-dasar Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1987,
h. 43



perencanaan dapat dibuat untuk mengantarkan siswa kepada tujuan yang

diharapkan.

Situasi mengajar banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai

berikut:

1. Faktor Guru
Setiap guru memiliki pola mengajar sendiri-sendiri, mengajar ini tercermin
dalam tingkah laku dalam melaksanakan pengajaran.

2. Faktor Siswa
Setiap guru mempunyai keragaman dalam hal kecakapan maupun
kepribadian. Kecakapan yang dimiliki masing-masing siswa
memungkinkan untuk dikembangkan seperti bakat dan kecerdasan,
maupun kecakapan yang diperoleh dari hasil pelajaran.2

3. Faktor Bahan
Yaitu sumber pelajaran berupa buku. Agar proses pembelajaran dapat
berlangsung secara efektif, guru harus bisa melaksanakan suasana yang
kondusif sehingga komponen pembelajaran terlibat secaea aktif. Proses
pembelajaran yang efektif ditandai dengan tidak adanya perilaku
maladaptif. Yang dimaksud dengan perilaku maladaptif adalah salah satu
ketidak mampuan menyesuaikan diri.3 Atau maladaktif juga disebut suatu
istilah dimana seseorang merasa selalu gelisah dan tingkah laku  orang
yang bersangkutan menyimpang dari standar-standar yang dianggap tidak
pantas untuk situasi tertentu.4

Perilaku maladaptif anak didik di suatu sekolah-sekolah, seperti

sering bolos, suka datang terlambat, berkelahi, bermain dalam belajar,

mengganggu teman yang lain.

Menurut Tohirin dalam bukunya Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam mengtakan “Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya
tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya.
Selain itu,  kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya
misbehavior atau maladaptif siswa seperti kesukaan berteriak-teriak di

2Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorentasi Standar Proses Pendidikan.
Jakarta,Kencana , 2009, h. 52

3 M. Surya, Dasar-dasar Penyuluhan (konseling), Jakarta: Proyek Pengembangan
Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan, 1998, h. 17

4 Kartini Kartono, Kamus Psikologi, Bandung: Pioner Jaya, 2003, h. 265



dalam kelas, mengganggu teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah,
dan sering bolos”.5

Perilaku maladaptif ini jelas akan menjadi satu hambatan utama

bagi seorang siswa dalam mencapai hasil belajar yang baik. Siswa yang

bermasalah atau yang memiliki perilaku maladaktif harus secepatnya

diatasi oleh guru sebelum ia bertambah parah.

“Seorang siswa dikategorikan bermasalah apabila ia menunjukkan gejala-
gejala penyimpangan dari perilaku yang lazim dilakukan anak-anak pada
umumnya. Penyimpangan perilaku ada yang sederhana ada juga yang
ekstrim. Penyimpangan perilaku yang sederhana misalnya mengantuk,
suka menyendiri, kadang terlambat datang, sedangkan ekstrim ialah sering
membolos, memeras teman-temannya, ataupun tidak sopan kepada orang
lain juga kepada gurunya”.6

Banyak orang yang berpandangan bahwa apa yang ada adalah

merupakan suatu aksi yang akan menimbulkan reaksi. Bahwa apa yang

terjadi pada para siswa adalah semata-mata perilaku mereka sendiri yang

lepas dari latar belakang yang menyebabkannya. Seorang anak atau siswa

yang mengantuk di dalam kelas misalnya, hal ini sering diterima sebagai

kemalasan siswa yang terpuji. Padahal pada hakikatnya tidaklah

selamanya demikian. Seorang siswa terpaksa mengantuk dalam kelas bisa

jadi karena kelelahan dari semalam bekerja membantu orang tuanya. Dari

penjelasan tersebut jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh siswa tidaklah

merupakan suatu aktivitas yang independen, tetapi itu berkaitan erat

dengan peristiwa sebelumnya. Oleh karena itu jika ada suatu masalah

5 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Edisi Revisi Cetakan
Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 143

6 Mustakim dan Abdul Wahib, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 138



maka perlu ditelusuri sampai ke pokok masalahnya. Hal ini untuk

menghindari adanya perlakuan yang kurang sesuai terhadap para siswa.

Penyebab timbulnya perilaku maladaptif dalam proses

pembelajaran disebabkan antara lain:

1. Kurangnya pengawasan guru di sekolah.

2. Kurangnya perhatian orang tua di rumah.

3. Kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua.

4. Faktor lingkungan dan lainnya.

Menyadari sepenuhnya akan hal tersebut di atas Slameto juga

menjelaskan dalam bukunya,"Belajar dan Faktor-faktor Yang

Mempengaruhinya" maka upaya guru untuk berperan aktif dalam

mengatasi masalah ini mutlak dilakukan, baik ia guru kelas atau guru mata

pelajaran. Karena tugas pokok guru  disamping ia mengajar, ia juga

sebagai seorang pendidik. Guru juga mempunyai tugas untuk mendorong,

membimbing, dan memberikan fasilitas belajar kepada siswa untuk

mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala

sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu perkembangan siswa.7

Sebagai mana penjelasan diatas dapat diartikan, dalam hal ini

penyampaian materi pelajaran hanya merupakan salah satu dari berbagai

kegiatan belajar sebagi suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan

proses perkembangan siswa.

7 Slameto, Belajar Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, Cet II, Jakarta: Rineka
Cipta, 1995, h. 97



Menurut Mukhtar dalam bukunya  mengatakan, Siswa dapat

dijadikan salah satu indikator terwujudnya sekolah yang berkualitas hal ini

sangat ditentukan peserta didik. Siswa sebagai salah satu infut di sekolah

sangat mempengaruhi pembentukan sekolah yang berkualitas dari segi

nilai, mental, latar belakang keluarga yang baik, cita-cita yang jelas,

kemandirian, daya saing yang tinggi, prinsip hidup yang teguh dalam

mencapai dan menempuh cita-cita akan menjadi penentu dalam

mewujudkan sekolah yang berkualitas.8

Menyadari sepenuhnya akan hal tersebut diatas, bahwa siswa

dijadikan salah satu penentu keberhasilan terwujutnya sekolah yang

berkualitas. Maka dari itu sekolah sangat berperan sekali dalam

pembentukan siswa yang berkualitas mulai dari segi nilai, mental, cita-cita

yang teguh dalam mencapai dan menempuh cita-cita yang akan menjadi

penentu dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas.

Salah satu guru mata pelajaran yang sangat erat kaitannya dengan
permasalahan maladaptif siswa adalah guru mata pelajaran agama Islam.
Karena pelajaran agama Islam adalah suatu pelajaran yang diberikan
kepada siswa yang berhubungan dengan akhlak, budi pekerti, etika dan
moral serta ajaran yang mengatur hubungan sesama manusia dan
Khaliknya.9

Seperti yang dijerlaskan diatas bahwa dalam permasalahan prilaku

maladaptif pada siswa maka kaitan dalam hal itu adalah salah seorang guru

agama khusus guru akidah akhlak. Karena dari guru akidah akhlak itulah

8 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: CV Viva Mas, 2003,
h. 59

9 Amir Abyan, Perencanaan dan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ,
Modul 1-6, 1996, h. 15



siswa dapat diajarkan bagaimana berbudi pekerti yang baik, mempunyai

etika dan moral dan yang mengatur hubungan dengan sesama manusia dan

Khliknya.

Beberapa upaya atau tindakan yang dapat dilakukan untuk

mengatasi perilaku maladaptif ialah:

1. Tindakan Prefentif/mencegah

Yaitu tindakan yang diupayakan oleh guru terhadap siswa-

siswa yang belum memperlihatkan tanda-tanda perilaku maladaptif.

Tujuannya untuk mencegah agar tidak muncul perilaku maladaptif

pada siswa yang bersangkutan.

Adapun tindakan yang dilakukan ialah:

a. Dengan mengadakan pendekatan, disini upaya guru memberikan

nasehat-nasehat kepada siswa agar selalu berperilaku baik dan

mempertahankannya.

b. Penghargaan dan pujian, sudah menjadi suatu kebutuhan dalam

hidup manusia bahwa ia ingin dihargai dan dipuji karena siswa

telah menunjukkan perilaku yang baik.

2. Tindakan Refresif

a. Memberikan tugas kepada siswa.

b. Memberikan peringatan atau ancaman.

c. Memisahkan siswa yang berperilaku maladaptif dengan siswa yang

tidak berperilaku maladaptif.

d. Memberikan tindakan disiplin berupa hukuman.



Kebiasaan atau perilaku maladaptif yang dilakukan siswa di
sekolah sangat erat kaitannya dengan lingkungan dimana ia berdomisili,
karena ada tiga hal yang sangat dominan didalam membentuk karakter
anak yaitu bawaan orang tua, keluarga dan lingkungan. Dalam
perkembangan anak muda hingga dewasa faktor-faktor yang menentukan
itu kadang-kadang dibawa dari keturunan (bawaan atau pengaruh-
pengaruh lingkungan).10

Setelah saya mengamati proses pembelajaran akidah akhlak di

Madrasah Tsanawiyah Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Kampar guru telah mengupayakan dengan meminimalisir munculnya

perilaku maladaptif siswa. Misalnya:

1. Mengunci pintu ketika jam masuk lokal,bagi siswa yang terlambat tidak

boleh masuk sebelum meminta rekomendasi dari kepala sekolah.

2. Memberikan tugas kepada siswa yang bermain-main ketiaka proses belajar

mengajar berlangsung. Seperti mengerjakan tugas sampai habis jam

pertama

3. Guru menyuruh siswa yang mengantuk untuk mencuci muka.

4. Memberikan tugas kepada siswa yang meribut ketika proses belajar

mengajar berlangsung.

Tetapi di dalam kegiatan pembelajaran masih muncul perilaku

maladaptif dan gejala-gejala yang tampak adalah sebagai berikut:

1. Siswa sebagian selalu gelisah dalam belajar

2. Ada sebagian siswa yang mengganggu temannya dalam belajar

10 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 1990, h. 14



3. Ada Sebagian siswa ada yang sering keluar masuk kelas ketika proses

belajar sedang berlangsung

4. Ada Sebagian siswa yang mengantuk ketika proses pembelajaran

berlangsung

5. Ada sebagian siswa yang ribut didalam kelas

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan

kajian dengan judul:”Upaya Guru Akidah Akhlak Mengatasi Perilaku

Maladaptif dalam Proses Pembelajaran Akidah Akhlak Siswa Kelas I

dan II Madrasah Tsanawiyah Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman memahami judul penelitian ini,

maka perlu adanya penegasan istilah. Penulis menegaskan beberapa istilah

yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Upaya yaitu kegiatan dengan mengerahkan tenaga pengajar untuk

mencapai suatu maksud.11

2. Guru adalah Ora

3. ng yang kerjanya mendidik, mengajar dan mengasuh.12 Yang penulis

maksud adalah orang yang mengajari siswa di kelas.

11 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, h. 1112



4. Mengatasi yaitu keadaan untuk persoalan itu diperhatikan kebijaksanaan

para petugas.13

5. Perilaku maladaptif adalah salah satu ketidak mampuan menyesuaikan

diri.14 Atau maladaptif juga disebut suatu istilah dimana seseorang merasa

selalu gelisah dan tingkah laku  orang yang bersangkutan menyimpang

dari standar-standar yang dianggap tidak pantas untuk situasi tertentu.15

Yang penulis maksud adalah tingkah laku siswa di MTs Desa Buluh Nipis

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan di latar belakang masalah

bahwa persoalan pokok dalam kajian ini adalah Apa Upaya guru akidah

akhlak mengatasi perilaku maladaptif dalam proses pembelajaran akidah

akhlak siswa kelas I dan II Madrasah Tsanawiyah Desa Buluh Nipis

kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar maka dapat diidentifikasikan

sebagai berikut:

a. Apa Upaya yang dilakukan guru akidah akhlak dalam mengatasi

perilaku maladaptif dalam proses pembelajaran akidah akhlak siswa

kelas I dan II Madrasah Tsanawiyah Desa Buluh Nipis kecamatan Siak

Hulu Kabupaten Kampar?

12 Peter Salim & Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta:  Modern
English Press, 1995, h. 1644

13 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit, h. 64
14 M. Surya, Op. Cit, h. 17
15 Kartini Kartono, Op. Cit, h. 265



b. Bagaimana tindakan guru dalam pembinaan Akhlak perserta didik?

c. Apa usaha guru dalam membina prilaku siswa?

d. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prilaku dalam

pembelajran akidah akhlak?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan pada identifikasi masalah diatas, maka

untuk lebih memfokuskan penelitian ini penulis akan membahas Upaya

Guru Akidah Akhlak Mengatasi Perilaku Maladaptif dalam Proses

Pembelajaran Aqidah Akhlak Siswa Kelas I dan II Madrasah Tsanawiyah

Desa Buluh Nipis kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penulis memfokuskan

permasalahan tersebut yaitu: Apa upaya yang dilakukan guru akidah

akhlak dalam mengatasi perilaku maladaptif dalam Proses pembelajaran

Akidah Akhlak siswa kelas I dan II Madrasah Tsanawiyah Desa Buluh

Nipis kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan atau upaya

apa saja yang diterapkan oleh guru akidah akhlak dalam mengatasi

perilaku maladaptif siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak kelas

I dan II Madrasah Tsanawiyah Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar.



2. Kegunaan Penelitian.

a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi guru akidah

akhlak sebagai solusi dalam mengatasi perilaku maladaptif siswa.

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan

wahana berfikir penulis dalam kajian-kajian ilmiah pendidikan.

c. Sebagai sumbangan ilmiah pada dunia pendidikan Islam.


