
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

Untuk menghindari keslah pahaman dalam memahami kajian ini, maka

sebagai bahan berpijak diperlukan adanya kerangka teoritis yang berhubungan

dengan kajian masalah ini

Guru adalah komponen penting dalam setiap proses belajar mengajar.

Guru banyak menentukan suatu aktivitas belajar mengajar. Menurut pendapat M.

Athiyah Al- Abrasyi bahwa, guru adalah spiritual, bapak rohani bagi murid,

adalah memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan, akhlak dan

membenarkan.1

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong,

membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan.

Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi

didalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi

pelajaran adlah salah satu satu dari berbagi kegiatan dalam belajar sebagai suatu

proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa. Secara

terperinci tugas guru berpusat pada:ss

a. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan

baik jangka pendek maupun jangaka panjang.

1Athiyah Al- Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Bulan Bintang, Jakarta,
1970, h. 136



b. Memberi fasilitas pencapain tujuan melaluai pengalaman belajar yang

memadai.

c. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan

penyesuian diri. Demikianlah dalam proses belajr mengajar guru tidak

terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan tetapi lebih dari itu. Ia

bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Ia

harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga

dapat merangsang siswa untuk belajar aktif dan dinamis dalam memenuhi

kebutuhan dan menciptakan tujuan.2

Guru juga dituntut untuk berperan " serba bisa " dalam melaksanakan

tugas-tugasnya, Antara lain :

a. Mempunyai keahlian terhadap ilmu pengetahuan( bahan ajar ) yang

diberikan kepada siswa.

b. Mempunyai keahlian dalam memberikan poengajaran

c. Memberikan motivasi kepada siswa

d. Mampu bertindak sebagi manejer kelas ( kadang-kadang dikantor dimana

ia berkerja).

e. Mampu bertindak sebagai pemimpin

f.Mempunyai keahlian dalam memberikan bimbingan

g. Mempunayi keahlian sebagai ahli lingkungan, dalam arti bahwa bila

lingkungan dimana pengajar tersebut bekerja dirasakan terjadi setuasi yang

kurang menyenangkan, atau bila di kelas dimana  ia mengajar terdiri situasi

2Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta,
2003, h. 97



yang kurang mendukung proses belajar mengajar, maka pengajar harus pula

mampu mengubahnya.

h. Mampu sebagai figure yang berwatak ing-ngaso sung tulodo, ing madyo-

mbangun kurso lan tut wuri handayani(   didepan pengajar mampu berperan

sebagi figur teladan atau panutan, di tengah ia di tuntut untuk mampu sebagi

penggerak inisiatif dan di belakang ia harus mampu melaksanakan dengan

baik).

i.Mampu membuat suasana kelas tetap control dalam arti siswa tetap aktif

mengikuti pengajaran dengan baik.

j.Mampu membuat atau memberikan humor agar siswa atau dari teman

sejawatnya dengan maksud agar proses belajar dapat di tingkatkan secara

keseluruhan.

k. Mau menerima umpan balik ( feed back ) dari siswa atau dari teman

sejawatnya dengan maksud agar proses belajar dapat di tingkatkan secara

keseluruhan.3

Imam Al- Qhazali juga memberikan syarat- syarat kepribadian guru atau

pendidik sebagi berikut:

Sabar menerima masalah- maslah yang ditanyakan harus di terima

dengan baik, senantiasa bersipat kasih dan tak pernah pilih kasih, tidak

takabur, bersifat tawadduk dalam pertemuan-pertemuan, sikap dan

pembicaraanya tidak main-main  tidak membentak orang bodoh.4

3Soekartawi, Meningkatkan Efektifitas Mengajar, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, h. 33
4 Zainuddin, Dkk, Seluk Beluk Pendidikan Dari Al- Qhazali, Bumi Aksara, Jakarta, h. 56-

57



Tugas guru sebagi pengajar maksudnya tugas dalam merencanakan

dan melaksanakan pengajaran guru dituntut untuk memiliki pengetahuan

dan ketrampilan teknis mengajar serta menguasai ilmu dan bahan- bahan

yang akan disampaikan atau di ajarkan.

Tugas guru sebagai pembimbing maksudnya guru memberikan

bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang di hadapi. Dalam

tugas guru dalam adminitstrator kelas adalah jalinan Antara ketatalasanaan

bidang pengajaran ketatalasanaan pada umumnya.

Di samping  tugas dan tanggung jawab guru, secara umum adapula

secara hkusus tugas guru tersebut, diantaranya adalah:

a. Mendidik agar berbudi pekerti yang baik dan mula.

b. Menanamkan keimanan kepada anak

c. Mendidik anak agar taat menjalankan agama

d. Mengajarkan ilmu agama islam.5

Guru berkewajiban, mengarahkan, mendidik anak agar berbudi pekerti

mulia, menanamkan keimanan kedalam jiwa anak serta kewajiban mendidik

agar anak taat menjalankan ajaran-ajaran agama, dalam hal ini yang

memegang peran penting contoh suri tauladan dari guru tersebut, sehingga

anak didik dengan sendirinya terpanggil untuk melaksanakan ajaran agama.

Akhlak guru mempunyai pengaruh besar sekali pada akhlak siswa. Karena

guru itu mempunayai ikatan dan contoh teladan bagi siswa-siswa. Mereka

mencontoh perkataan guru, perbuatan dan gerak geriknya. Oleh sebab itu

5Nana Sudjana, Dasar-dasar Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru , 1989, h. 14



guru harus berakhlak mulia, berbudi luhur, pengasih, penyayang terhadap

siswa. Guru tak akan sukses mendidik siswanya, kecuali ia berakhlak mulia

dan berbudi luhur.

Pembentukan kepribadian muslim dapat dilakukan melalui upaya

pendidikan yang sejalan dengan tujuan islam. Dalam konteks tersebut, guru

agama berada pada posisi sentral karena nilai-nilai yang diajarkan dengan

syrat dengan pembinaan mental islam.6

Guru hendaklah dapat membentuk anak didiknya untuk menjadi manusia

yang berakhlak mulia, patuh menjalankan agama dan dapat menunjukan

tingkalaku yang baik sebagimana  yang diharapkan.

Imam Al-Ghazali mengtakan bahwa tugas guru Antara lain adalah:

Bagai mana sibuknya seorang guru  dengan tugas mengajar, maka ia

telah diserahi tanggung jawab yang besar, dengan demikian guru hendaklah

menjaga adap dan tugas yang utama ialah kasih sayang terhadap siswa dan

hendaklah memelihara mereka sebagai seorang guru yang telah memelihara

anaknya.7

Guru sebagai pendidik mempunyai tugas utama untuk mencerdaskan

d. Pengertian maladaptif

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 Proses pembelajaran

yang efektif ditandai dengan tidak adanya perilaku maladaptif. Yang dimaksud

6 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, h. 178
7Abubakar Muhammad, Pedoman Pendidikan dan Pengajaran, Surabaya, Usaha

Nasional, 1988, h. 71



dengan perilaku maladaptif adalah salah satu ketidak mampuan menyesuaikan

diri.8

e. Pengertian pengajar

Mengajar adalah segala upaya yang di sengaja dalam rangka memberikan

kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar yang sesuai dengan

tujuan yang telah dirumuskan.9

f. Pengertian Proses Pembelajaran.

Proses pembelajaran atau proses belajar dan mengajar merupakan dua konsep

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang

harus dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran (siswa).

Sedangkan mengajar pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar.

Dua konsep tersebut menjadi terpadu dalam satu kegiatan mana kala terjadi

interaksi guru dengan siswa pada saat pengajaran berlangsung.10

g. Pengertian Belajar dan Tujuan Belajar

a. Pengertian Belajar

Belajar secara sederhana didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan

oleh individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari yang telah

dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.

Slameto, (1999), menyatakan bahwa belajar merupakan suatu usaha yang

dilakuakan individu untuk memperoleh suatu perubahan suatu tingkah laku yang

8M. Surya, Dasar-dasar Penyuluhan (konseling), Jakarta: Proyek Pengembangan
Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan, 1998, h. 17

9Muhammad Ali, Op. Cit,
10Nana Sudjana, Teknologi Pengajaran, Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 2001, h.  28



baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.11

Belajar juga merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam

kompetensi, keterampiulan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai

akhir hayatnya, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah Saw yang

artinya,”Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai liang lahat” HR.

Dengan demikian belajar adalah proses kegiatan respon yang terjadi dalam

kegiatan belajar mengajar yang berakhir pada perubahan tingkah laku karena

pengetahuan dan pengalamannya.

b. Tujuan Belajar

Setiap manusia yang belajar tentu memiliki keinginan berhasil dalam

studinya dengan baik, tidak ada manusia mengharapkan gagal dalam

studinya.Kegagalan menimbulkan suatu kekecewaan dan frustasi bahkan dapat

mempengaruhi jiwanya. Karena “Keberhasilan adalah tujuan utama dalam studi”.

Tujuan ini seharusnya timbul dan ada pada diri sendiri. Dapat saja tujuan

diransang oleh orang lain tetapi itu harus menjadi milik bagian dari diri sendiri

yang melakukan proses belajar. Upaya belajar bertujuan agar memperoleh hasil

yang lebih baik pada umumnya ditandai oleh adanya,

1. Resensi

2. Internalisasi

3. Transfer pada diri individu

11Zalyana, Psikologi Pembelajaran Bahasa Arab, Al-Mujtahadah Press, 2010, hlm. 19



Resensi disini maksudnya semacam kemampuan hasil belajar yang bersifat

permanen, seorang yang telah mengalami proses belajar pada dirinya terdapat

perubahan prilaku yang berupa kemampuan seperti memahami, terampil dan

bersikap positif terhadap apa yang dipelajarinya.

Internalisasi merupakan kemampuan yang telah dimiliki, betul-betul telah

dihayati sehingga merupakan bagian dari dirinya sendiri. Hal ini tercermin dalam

penampilannya yang dipengaruhi hasil belajar dimana individu menjiwai apa yang

dipelajari .Sedangkan Transfer pada diri individu merupakan kemampuan

mengalih sesuatu yang dipelajari kedalam situasi baru yang merupakan situasi

kehidupan.

Pengertian belajar adalah sebagai proses perubahan tingkah laku akibat

interaksi dengan individu dan lingkungan.12

Jadi pada hakikatnya belajar sebagai proses inti pengajaran dengan belajar

akan terjadinya perubahan pada diri seseorang seperti: perubahan pengetahuan,

pemahaman, sikap dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh kemampuan siswa lain

dan lingkungan belajar terutama kualitas pengajaran.

Adalah suatu proses terjadi interaksi guru dan siswa melalui kegiatan

terpadu dari dua bentuk kegiatan yakni kegiatan belajar siswa dengan kegiatan

guru mengajar,13

12Ibid, h. 14
13 Nana Sujana, Dasar – Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT,Sinar Baru

Algensindo, 1987, h, 43



Usaha belajar dan mengajar yang dilakukan adalah dalam rangka

pencapaian tujuan pembelajaran yaitu, hasil belajar yang baik sangat di pengaruhi

oleh beberapa factor.

Nana Sujana mengatakan dalam bukunya  Dasar – Dasar Proses Belajar

Mengajar “Hasil belajar yang dicapai siswa di pengaruhi oleh dua faktor utama,

yakni faktor dari luar diri siswa atau faktor lingkungan” Faktor dari dalam  diri

Siswa. Sedangkan faktor dari dalam diri siswa seperti motivasi belajar, minat dan

perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi faktor fisik dan

psikis.

h. Komponen-komponen dalam pembelajaran.

Secara di telusuri mendalam proses belajar mengajar merupakan inti dari

proses pendidikan formal disekolah. Sebagi bana yang dikata Muhammad

Surya dalam bukunya. Di dalam proses belajar mengajar terjadi tiga komponen

utama yaitu guru, isi atau materi pelajaran dan siswa atau murid14

Dari pendapat diatas ada tiga komponen dalam proses belajar mengajar

yaitu:

1. Guru

Guru 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. Guru bukan hanya

sekedar memberikan ilmu pengetahuan kepada siswanya, tetapi sebagai

14 Muhammad Surya, Dasar-dasar Bimbingan Penyuluhan, Proyek PLPTK, Jakarta.



contoh tauladan yang baik. dengan demikian seorang guru hendaklah

bercita-cita tinggi, berpendidikan luas, tegar dan ikhlas dalam

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa-siswanya dalam proses

pembelajaran.

2. Siswa.

Siswa sebagai penerima materi, juga sebagai objek utama dalam

pendidikan. 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. 15

3. Sumber atau Bahan

Belajar mengajar merupakan sebagai proses merupakan suatu sistem

yang tidak terlepas dari komponen-komponen lain, yang saling berinteraksi

di dalamnya. Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah sumber

belajar.16

Jenis-jenis sumber belajar yaitu:

- Pesan : Informasi yang harus di salurkan.

- Manusia : Orang yang mempunyai informasi dan

menyalurkan informasi

15Mukhtar, Loc. Cit,.
16Nana Sudjana, Op. Cit, h. 76



- Bahan : Sesuatu bisa di sebut media (Software)

yang Mengandung pesan untuk disajikan

melalui Pemakaian alat contoh Film, Tape

dan lain-lain

- Peralatan : Sesuatu yang bisa di sebut media (Hard –

ware) contoh TV, kamera, dan papan tulis.

- Teknik/ metode:  Prosedur yang digunakan dalam memper

gunakan bahan pelajaran dan peralatan

contoh wawancara dan ceramah.

4. Bentuk-bentuk Perilaku Maladaktif dalam Proses Pembelajaran.

Kata malaptif berarti cepat menyesuaikan diri dengan keadaan, setelah

mendapat tambahan mal dan tif ( maladaptif  ) artinya adalah salah suai atu

penyesuaian yang salah.

Kemudian Muhammad Surya menyebutkan dengan istilah

maladjusted mengatakan jika individu dapat berhasil memenuhi

kebutuhannya sesuai dengan lingkungannya, hal itu disebut well adjusted

atau baik dan jika gagal penyesuaian diri tersebut mal adjusted.

Siswa yang bermasalah atau yang memiliki perilaku maladaptif

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 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”.17

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 kerja sama antara guru dan orang tua di rumah.

4. Faktor lingkungan dan lain-lain.

Faktor-faktor tersebut di atas adalah diduga penyebab timbulnya

perilaku maladaptif pada siswa, seorang guru khususnya guru akidah akhlak

harusdapat mencari solusi terhadap perilaku maladaptif tersebut. Yang

dimaksud dengan upaya mengatasi perilaku maladaptif dalam proses belajar

mengajar yaitu: Usaha guru mengatasi atau meniadakan perilaku maladaptif

dalam kegiatan belajar mengajar (proses pembelajaran).

Adapun perilaku maladaptif dalam proses pembelajaran adalah:

- Siswa sering main-main dalam belajar.

- Siswa sering mengganggu teman dalam belajar.

- Siswa sering keluar masuk kelas ketika proses pembelajaran

berlangsung.

- Siswa mengantuk.

17Mustakim dan Abdul Wahib, Loc.Cit.



- Siswa ribut dalam proses pembelajaran.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari

kesamaan penelitian. Disamping itu untuk menujukkan keaslian penelitian,

bahwa topik ini belum pernah diteliti oleh penelitian dalam konteks yang

sama. Selain itu, dengan mengenal peneliti terdahulu, maka sangat membantu

peneliti dalam memilih dan menetapkan desain penelitian yang sesuai, karena

peneliti telah memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain

yang telah dilakukan.

1. Nurima, mahasiswa dan Keguruan UIN Suska Riau jurusan PAI pada

tahun 2003  meneliti dengan judul “ Perilaku Siswa Dalam Proses Belajar

Mengajar Akidah Akhlak di MTsN Padang Mutung Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

maka dapat disimpulkan bahwa perilaku siswa dalam proses belajar

mengajar akidah akhlak di MTsN Padang Mutung Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar adalah cukup baik. Hal ini didasari atas hasil observasi

yang telah dilakukan. Dari keseluruhan aspek yang diobservasi telah

dilaksanakan oleh siswa dalam proses belajar mengajar akidah akhlak di

MTsN Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Dan dari

hasil rekapitulasi observasi terhadap siswa MTsN tersebut dapat 56,24%,

ini berarti perilaku siswa dalam proses belajar mengajar akidah akhlak

dikategorikan cukup baik.



2. Khoiroti, mahasiswa dan Keguruan UIN Suska Riau jurusan PAI pada

tahun 2004 meneliti dengan judul “Upaya Guru Mengatasi Kegelisahan

Siswa Dalam Belajar PAI di Pulau Tengah Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar”.  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

maka dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam mengatasi kegelisan

siswa belajar PAI di Pulau Tengah, didapat hasil bahwa upaya yang

dilakukan guru dapat berhasil hingga mencapai 75,55%.

F. Konsep Operasional.

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi penyimpangan dan

sekaligus memudahkan penelitian ini. Berkenaan dengan upaya yang

dilakukan guru akidah akhlak dalam mengatasi perilaku maladaptif dalam

proses pembelajaran  maka yang dimaksud dengan upaya mengatasi perilaku

maladaptif dalam proses belajar mengajar yaitu usaha guru mengatasi atau

meniadakan perilaku maladaptif dalam kegiatan belajar mengajar (proses

pembelajaran).18

Menurut Syah MuhibbinPsikologi Pendidikan beberapa upaya/

tindakan yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi perilaku maladaptif

dengan indikator sebagai berikut:

1. Tindakan Prefentif

Yaitu tindakan yang diupayakan oleh guru terhadap siswa-siswa

yang belum memperlihatkan tanda-tanda perilaku maladaptif. Tujuannya

18Djamarah, Syaiful Bahri. 2008, Psikologi Belajar, Jakata: Rineka Cipta.h. 87



untuk mencegah agar tidak muncul perilaku maladaptif pada siswa yang

bersangkutan.19

Adapun tindakan yang dilakukan yaitu:

a. Dengan mengadakan pendekatan, disini upaya guru memberikan

nasehat-nasehat kepada siswa agar selalu berperilaku baik dan

mempertahankannya.

adapun bentuk- bentuk pendekatan melalui nasehat – nasehat yang

dilakukan oleh guru yaitu:

- Guru  memberikan tugas kepada siswa tentang bagai mana

berakhlak mulia terhadap orang tua untuk dikerjakan dirumah.

- Guru mengajak siswa belajar bersama di rumah guru itu sendiri

agar anak selau terbiasa terawasi.

- Guru memberikan nasehat tentang akibat orang yang

menzolimi saudaranya.

- Guru selalu memberikan pujian terhadap siswa yang bersikap

baik sesama temannya.

b. Penghargaan dan pujian.

Sudah menjadi kebutuhan dalam hidup manusia bahwa ia ingin

dihargai dan dipuji karena siswa telah menunjukkan perilaku yang baik

dan guru member penghargaan dan pujian seperti:

19Syah, Muhibbin. 2010, psikologi Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. h.76



1. Penghargaan

Siapa yang tidak main-main dalam belajar bapak beri inilai

baik dirapor.

2. Pujian

Ketika siswa ada yang bertanya tentang pelajaran guru

mengatkan. Bagus atau mengatakan orang yang mau

bertanya adalah orang yang pintar.

2. Tindakan Refresif

a. Memberikan tugas kepada siswa.

Guru memberikan tugas kepa siswa disaat pelajaran berlangsung,

agar siswa tidak mengganggu temannya dalam belajar  tugas diberikan

oleh guru berupa menghapal ayat-ayat pendek.

b. Memberikan peringatan atau ancaman.

Bagi siswa yang nakal akan dipanggil orang tuanya kesekolah dan

upaya guru selanjutnya, siapa yang nakal dan suka mengganggu teman

dalam belajar akan diberi nilai Akidah Akhlaknya merah.

c. Memberikan tindakan disiplin berupa hukuman.

Guru memberikan tindakan disiplin  bagi siswa yang berkelahi dan

memeras teman-teman dengan cara disuruh menbersihkan Wc atau

mengutip sampah dihalaman sekolah. Guru juga memberikan tindakan

disiplin berupa hukuman membuat surat perjanjian yang di tanda

tangani oleh orang tua. Indikator adanya upaya guru akidah akhalak

mengatasi prilaku maladaptif dalam proses pembelajran akidak akhlak



diMadrasah Tsanawiyah Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar.

Indikator adanya upaya guru akidak akhlak mengatasi prilaku

maladaptif dalam proses pembelajran akidak akhlak diMadrasah Tsanawiyah

Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar di klasfikasikan

sebagi berikut:

1.Sangat baik

2.Cukup baik

3.Kurang baik

a. Untuk mengukur Indikator upaya guru mengatasi prilaku malaptif tergolong

suda sangat baik adalah:

1. Guru sangat sering mengadakan pendekatan seperti memberikan

nasehat-nasehat.

2. Guru sangat sering memebrikan penghargaan dan pujian

3. Guru sangat sering memperhatikan dengan baik kegiatan siswa

dalam belajar

4. Guru sangat sering sering memberikan tugas kepada siswa

5. Guru sangat sering memberikan peringatan kepada siswa apabila

ada siswa yang melakukan kesalahn

6. Guru sangat sering memberikan tindakan disiplin berupa hukuman

apabila ada siswa yang melanggar peraturan

b. Untuk mengukur Indikator upaya guru mengatasi prilaku malaptif

tergolong cukup baik adalah:



1. Guru  sering mengadakan pendekatan seperti memberikan nasehat-

nasehat

2. Guru  sering memberikan penghargaan dan pujian

3. Guru sering memperhatikan dengan baik kegiatan siswa dalam

belajar

4. Guru sering memberikan tugas kepada siswa

5. Guru sering  memberikan peringatan kepada siswa apabila ada

siswa yang melakukan kesalahn

6. Guru sering memberikan tindakan disiplin berupa hukuman apabila

ada siswa yang melanggar peraturan

c. Untuk mengukur Indikator upaya guru mengatasi prilaku malaptif

tergolong kuranga  baik adalah:

1. Guru jarang mengadakan pendekatan seperti memberikan nasehat-

nasehat

2. Guru  jarang  memberikan penghargaan dan pujian

3. Guru jarang memperhatikan dengan baik kegiatan siswa dalam

belajar

4. Guru  jarang  sememberikan tugas kepada siswa

5. Guru jarang memberikan eringatan kepada siswa apabila ada siswa

yang melakukan kesalahn

6. Guru jarang memberikan tindakan disiplin berupa hukuman

apabila ada siswa yang melanggar peraturan



Apabila dalam penelitian ditemukan 75%-100% dari indikator

upaya guru akidah akhlak dalam mengatasi perilaku maladaptif di atas,

maka dikatakan sudah baik dalam mengatasi perilaku maladaptif pada

siswa. Apabila dalam penelitian indikator di atas hanya ditemukan

60%-75%, maka upaya guru akidah akhlak dikatakan cukup baik

dalam mengatasi perilaku maladaptif pada siswa. Dan jika indikator

ditemukan 0%-59% maka upaya guru akidah akhlak dikatakan kurang

baik dalam mengatasi perilaku maladaptif pada siswa.20

20Ibid, h.78


