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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Strategi Guru dalam Pembelajaran 

1. Konsep Strategi Guru dalam Pembelajaran 

Strategi berasal dari kata Strategos yang artinya cara, siasat, trik. 

Secara umum strategi merupakan perancangan berupa rangkaian 

kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.24 

Anissatul Mufarrokah mengatakan bahwa: 

Strategos berarti jendral atau berarti pula perwira Negara (states 
Officer), jendral ini yang bertanggung jawab merencanakan 
sesuatu strategi dari mengarahkan pasukan untuk mencapai suatu 
kemenangan.25 

Secara umum strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis 

besar haluan dalam bertindak untuk mencapai suatu yang telah ditentukan. 

Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa:   

Dihubungkan dengan belajar-mengajar, strategi bisa diartikan 
sebagai pola umum kegiatan guru-murid dalam perwujutan 
kegiatan belajarmengajar untuk mencapai tujuan yang 
digariskan.26 
 

Menurut J.R. David yang dikutip oleh Wina Sanjaya bahwa: 
 
Dalam dunia pendidikan strategi dapat diartikan sebagai “a plan, 
method or series of activites sesigned to achieves a particular 
educational goal”.27 
 
Dasim Budimansayah mengatakan bahwa:   

 
24 Ida Widaningsih, Strategi dan Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Revolusi 

Industri 4.0, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 30 
25 Anissatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 36 
26 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.5 
27 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2011), hal. 128 
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Strategi adalah “kemampuan guru menciptakan siasat dalam 
kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai 
tingkat kemampuan siswa”.28 
  
Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, 

agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan 

yang diharapkan. Roestiyah N.K mengatakan bahwa:   

Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus 
menguasai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode 
mengajar.29 
 
Guru yang memiliki strategi penyampaian yang baik mampu  

menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, Sehingga 

siswa akan aktif dalam mengikuti suasana pembelajaran.  

   Menurut Baron yang dikutip Moh. Asrori mendefinisikan:   

Strategi adalah kemampuan untuk mensiasati sesuatu, sesuatu 
disini bukan berarti harus baru sama sekali tetapi dapat juga 
sebagai kombinasi dari unsure-unsur yang telah ada 
sebelumnya.30 
 
Dalam hal ini terkandung pengertian bahwa strategi guru adalah 

usaha guru untuk memvariasikan cara mengajar dan menciptakan suasana 

mengajar yang menyenangkan di dalam kelas sehingga siswa dapat terlibat 

dan aktif dalam pembelajaran dan kelas menjadi aktif dan tidak pasif. 

Strategi sebagai proses kemampuan memahami kesenjangan-kesenjangan 

atau hambatan-hambatan dalam hidupnya merumuskan hipotesis baru dan 

mengkomunikasikan hasil-hasilnya.31 disimpulkan bahwa strategi mengajar 

adalah kemampuan guru untuk mengkreasikan cara mengajarnya agar 

menjadi lebih baik dan dapat menghidupkan kelas.  

Menurut Seorang pakar psikologi pendidikan Australia, Michael 
J. Lawson (1991) yang dikutip Muhibbin Syah mengartikan: 
Strategi sebagai “prosedur mental yang berbentuk tatanan 

 
28 Dasim Budimasyah, dkk, Pembelajaran Aktif Kreatif, Efektif dan menyenangkan, 

(Bandung Ganeshindo, 2008), hal. 70 
29 Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1 
30 Moh. Asrori, Psikologi Pembelajaran (Bandung, wacana prima, 2008), hal. 61 
31 Ibid, hal. 64 
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langkah yang menggunakan upaya ranah cipta untuk mencapai 
tujuan tertentu”.32 

 
Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian 

khusus sebagai guru.33 Guru adalah guru professional karena secara 

implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian 

tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua.34 

Guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang secara 

professional-pedagogis merupakan tanggung jawab besar di dalam 

proses pembelajaran menuju keberhasilan pendidikan, khususnya 

keberhasilan para siswanya untuk masa depan nanti.35 

Dalam undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 1 menjelaskan bahwa: 

Guru adalah guru professional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi siswapada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan disar, dan pendidikan menengah.36 
 

Kaitannya dengan proses pembelajaran, ada beberapa yang 

dilakukan oleh guru untuk mendapatkan hasil maksimal yaitu:37  

1. Membuat perencanaan pembelajaran setidaknya mencangkup: (a) 

Tujuan yang hendak dicapai. (b) Bahan yang dapat mengantarkan 

siswamencapai tujuan. (c) proses pembelajaran yang akan 

diciptakan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efesien (d) 

menciptakan dan menggunakan alat untuk mengetahui atau 

mengukur apakah tujuan tercapai apa tidak. 

2. Melaksanakan pembelajaran dengan baik 

 
32 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2004), hal. 213 
33 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2016), hal. 6 
34 Mulyana A.Z, Rahasia Menjadi Guru Hebat, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 32 
35 Anisatul Mufarokah, Strategi dan Model-Model Pembelajaran, (Tulungagung: STAIN 

Tulungagung Pres, 2013) hal. 1 
36 Undang-undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen, Nomor 14 tahun 2005, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 3 
37 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 25 
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3. Memperikan umpan balik (Feedback), fungsinya untuk sarana 

membantu memelihara minat dan antusiasme siswadalam 

melaksanakan pembelajaran 

4. Melakukan komunikasi pengetahuan, guru mampu melakukan 

transfer atas pengetahuan yang dimiliki kepada peserta didik.  

5. Guru sebagai model dalam bidang studi yang diajarkannya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran siswadiharapkan mengerti dan 

paham tentang strategi pembelajaran. Kata strategi berarti cara dan seni 

menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.38 

Syaiful yang dikutip oleh Halid Hanafi dkk, mengemukakan bahwa: 

Pembelajaran adalah proses interaksi edukatif yang terjadi dalam 
suatu proses pendidikan antara guru sebagai pihak mengajar dan 
siswasebagai pihak yang diajar sehingga tercapai tujuan 
pendidikan yang diharapkan.39 

Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.40 

Strategi belajar mengajar begitu penting dirumuskan guru sebelum 

melaksanakan pembelajaran, serta perlu melakukan format ulang bila 

tidak sesuai dengan kondisi kelas, situasi kelas, karakteristik siswa yang 

ditemui dan materi yang akan diajarkan, karena tugas guru membimbing 

siswa untuk mendapatkan hasil pembelajaran secara optimal, sedangkan 

siswa itu sendiri, merupakan suatu organisme yang selalu berubah dan 

berkembang, kadang senang kadang sedih, saat lain tersenyum simpul, 

tertawa lebar, disaat yang lain lagi sedang murung mudah tersinggung 

 
38 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual 

Operasional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 2 
39 Halid Hanafi, Dkk, Profesionalisme Guru dalam Pengelolahan Kegiatan Pembelajaran 

di Sekolah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 59 
40 Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Terpadu, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 240 
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dan marah, sedangkan peristiwa belajar itu sendiri adalah peristiwa 

psikologis.41 

Dalam proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas VIII 

ini mencangkup materi sejarah dinasti-dinasti, mulai Dinasti Umayyah, 

Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Ayyubiyah. Siswabelajar Sejarah Islam 

masa lampau, belajar tentang silsilah, belajar tentang kemajuan dan 

kemunduran dinasti-dinasti, serta belajar ilmuwan-ilmuwan dinasti. 

Jadi Strategi guru adalah usaha guru atau cara guru untuk 

menciptakan suasana kelas yang aktif, kondisi belajar yang bervariasi 

dan menyenangkan agar siswaaktif dalam pembelajaran di kelas. 

 

2. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Strategi Pembelajaran 

Umi Zulfa yang dikutip oleh Ismu Hidayat mengemukakan bahwa: 

Strategi berasal dari bahasa yunani yaitu strategia yang memiliki 
makna seni seorang jendral. Secara istilah strategi pembelajaran 
adalah suatu pendekatan dalam mengorganisasikan komponen-
komponen pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran42 

Strategi pembelajaran adalah kegiatan interaksi antara siswadengan 

guru dan lingkungan sebagai sumber belajar. Guru dan siswayang 

menggerakkannya dengan menciptakan lingkungan yang bernilai 

edukatif, dan guru dapat memberikan layanan yang terbaik bagi 

siswadengan menyediakan lingkungan yang menyenangkan dan 

menggairahkan, dalam mengajar guru harus pandai menggunakan 

pendekatan secara arif dan bijaksana pada setiap proses pembelajaran 

sehingga terciptalah kondisi belajar yang menyenangkan dan 

pembelajaran bermakna bagi peserta didik.43 Ada beberapa faktor yang 

 
41 Ikbal Barlian, Sebegitu Pentingkah Strategi Belajar Mengajar Bagi Guru, Vol. IV, No. 

01, Februari 2013, hal. 241 
42 Isnu Hidayat, 50 Strategi Pembelajaran Populer, (Yogyakarta: Diva press, 2019), hal. 

32 
43 Sutardi,  Solusi Mahir Kimia, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 16 
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dapat mempengaruhi strategi pembelajaran, dapat dilihat pada uraian 

berikut ini:   

a. Faktor Pembelajaran  

Faktor adalah Pembelajaran adalah suatu proses pengajaran 

guru terhadap anak didiknya, usaha guru mengorganisir proses 

pendidikan anak didiknya dan upaya pendidikan menanamkan 

pengetahuan terhadap anak didiknya.44 

Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi 

guru dalam memilih metode yang akan digunakan dalam 

menyajikan materi pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan 

sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta 

kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Sasaran tersebut 

dapat terwujud dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) atau 

keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh siswasetelah mereka 

melakukan proses pembelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran 

dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan guru.45 

Guru yang profesional mengetahui tujuan pembelajaran serta 

mahir menggunakan berbagai bentuk strategi pembelajaran agar 

siswadalam proses belajar aktif menemukan dan memecahkan 

masalah sendiri, cerdas dalam mengkomunikasikan dan cakap 

dalam mempresentasikan sehingga kelas akan terasa lebih hidup dan 

membahagiakan hati siswasecara lahir dan batin.46 

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan terkait dengan 

pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai 

adalah: 

 
44 Halid Hanafi, dkk, Profesionalisme Guru dalam Pengolahan Kegiatan Pembelajaran di 

Sekolah, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 60 
45 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 107 
46 Ida Widaningsih, Strategi dan Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Revolusi 

Industri 4.0, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) hal. 35 
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1. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenan dengan 

asprk kognitif, afektif dan psikomotorik? 

2. Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 

apakah tingkat tinggi atau rendah? 

3. Apakah untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan 

keterampilan akademis?47 

 

b. Faktor Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang 

diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan teraebut 

bisa berupa bahan tertulis merupakan bahan tidak tertulis (National 

Center for Vocational Education Research Ltd National Center for 

Competency Based Training).48 

Materi pembelajaran adalah salah satu komponen penting 

dalam mengembangkan pengalaman belajar peserta didik. 

Pengalaman belajar yang direncanakan atau yang didesain harus 

memperhatikan karakteristik materi pelajaran, baik dilihat dari 

kompleksitas materinya maupun penyajiannya.49 Tujuan pembuatan 

bahan ajar yaitu: 

1) Menyediakan bahan ajar sesuai dengan tuntunan kurikulum 

dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa yakni bahan ajar 

yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan 

sosial siswa 

 
47 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2012), hal. 31 
48 Depdiknas, Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Sekolah 

Menengah Atas, 2008), hal. 7 
49 St. Marwiyah, dkk, Perencanaan Pembelajaran Kontemporer Berbasis Penerapan 

Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 328 
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2) Membantu siswa dalam memperoleh alternative bahan ajar 

disamping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh 

3) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.50 

 

c. Faktor Siswa 

Siswaadalah “Raw Material” (Bahan Mentah) dalam proses 

transformasi dan internalisasi, menempati posisi yang sangat 

penting untuk melihat signifikasinya dalam menemukan 

keberhasilan sebuah proses.51 

Menurut Ramayulis dalam bukunya Saifuddin Amin: 

Siswa adalah orang yang berada pada fase pertumbuhan dan 
perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan 
dan perkembangan adalah ciri dari seorang siswayang 
memerlukan bimbingan dari seorang guru.52 
 

d. Faktor Guru 

Guru adalah pengelola pembelajaran atau disebut dengan 

pembelajar. Pada faktor ini yang perlu diperhatikan adalah 

keterampilan mengajar, mengelola tahapan pembelajaran, dan 

memanfaatkan metode.53 

Dalam interaksi belajar mengajar guru memegang kendali 

utama untuk keberhasilan terciptanya tujuan, karena guru harus 

memiliki keterampilan belajar mengajar, mengelola tahapan 

pembelajaran, memanfaatkan metode, penggunaan mediam dan 

mengalokasikan waktu. Kelima itu termasuk pendekaran guru untuk 

mengkomunikasikan tindakan mengajarnya, demi tercapainya 

tujuan pembelajaran.54 

 
50 Ibid, hal. 9 
51 Nora Agustina, Perkembangan Peserta Didik, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 13 
52 Saifuddin Amin, Etika SiswaMenurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 

(Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hal. 24 
53 Etin Solihatin dan Dwi Nini Sutini, Strategi Pembelajaran PPKN, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2014), hal. 11 
54 Ibid., hal. 12 
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e. Faktor Sarana dan Prasarana 

Menurut rumusan Tim Penyusunan Pedoman Pembakuan 

Media Pendidikan Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, sarana 

pendidikan yaitu semua fasilitas yang digunakan atau diperlukan 

dalam proses belajar mengajar baik itu yang sifatnya bergerak 

maupun yang tudak bergerak, agar tercapai tujuan pendidikan dapat 

berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien.55 

Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sementara yang 

dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak 

langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti asrama, 

halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah.56 

Berhubungan dengan sarana dan prasarana dalam Peraturan 

Menteri Agama RI No.90 tahun 2013 pasal 40 menjelaskan bahwa: 

1) Setiap madrasah wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber 

belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur 

dan berkelanjutan. 

2) Setiap madrasah wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, 

ruang kelas, ruang pimpinan madrasah, ruang guru, ruang tata 

usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, 

instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat bermain, 

tempat beribadah, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain 

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan. 

 
55 Suharsimi Arikunti, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), hal. 

273 
56 Reza Pahlevi, dkk, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran,” dalam jurnal administrasi pendidikan, vol. 25 no. 1 (2016): 89 
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3) Selain prasarana sebagaimana dimaksud dengan ayat 2, MAK 

wajib memiliki ruang unit produksi 

4) Standar sarana dan prasarana madrasah sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 dan ayat 2 berpedoman pada Standar Nasional 

Pendidikan (SNP).57 

 
f. Faktor lingkungan 

Lingkungan ada dua faktor yang mempengaruhi proses 

pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan iklim sosial-

psikologis. Faktor organisasi kelas di dalamua meliputi jumlah 

siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang bisa 

mempengaruhi proses pembelajaran. Organisasi kelas yang terlalu 

besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.58 

Iklim sosial psikologis secara internaladalah hubungan 

antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, misalnya iklim 

sosial antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara 

guru dengan guru, dan guru dengan pimpinan sekolah. Secara 

eksternal yaitu keharmonisan hubungan antara pihak sekolah 

dengan dunia luar, contohnya hubungan siswa dengan orang tua 

siswa, hubungan siswa dengan lembaga-lembaga masyarakat.59 

 

3. Macam-macam Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran sendiri terbagi ke dalam beberapa macam 

dan jenis. Berikut ini jenis jenis strategi pembelajaran: 

a. Strategi Pembelajaran Ekspositori (SPE) 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi yang 

menekankan proses penyampaian materi secara verbal dari guru 

 
57 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, (Jakarta: tp, 2013), hal. 15 
58 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Prenada Media Group 2010), hal. 56 
59 Ibid., hal. 57 
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terhadap siswadengan maksud agar siswadapat menguasai materi 

pelajaran optimal, strategi ini juga disebut dengan strategi 

pembelajaran langsung, sebab materi pelajaran langsung diberikan 

oleh guru, kemudian guru mengelola secara tuntas pesan tersebut 

selanjutnya siswadituntut untuk menguasai materi tersebut.60 

Menurut anissatul mufarokah pembelajaran ekspositori adalah guru 

menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, 

sistematik, dan lengkap, sehingga siswatinggal menyimak dan 

mencernanya saja secara tertib dan teratur.61 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi 

pembelajaran yang banyak dan sering digunakan, berikut ini 

keunggulan strategi pembelajaran ekspositori: 

1. Dengan strategi ekspositori guru bisa mengontrol urutan dan 

keluasan materi pembelajaran, dengan demikian dapat 

mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan 

pelajaran yang disampaikan 

2. Strategi atau pembelajaran ekpositori dianggap sangat efektif 

apabilamateri pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, 

dan waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. 

3. Melalui strategi pembelajaran ekspositori selain siswa dapat 

mendengar melalui penuturan (kuliah) tentang materi pelajaran, 

dan siswa bisa melihat dan mengobservasi (melalui pelaksanaan 

demonstrasi). 

4. Strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan 

ukuran kelas yang benar.62 

Disamping memiliki keunggulan, strategi ekspositori 

memiliki kelemahan antara lain: 

 
60 Nunuk Suryani, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hal. 106 
61 Anissatul mufarokah, Strategi Belajar Mengajar…, hal. 60 
62 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan…, hal. 

190 
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1. Strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan 

terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan 

menyimak dengan baik, siswa yang tidak memiliki kemampuan 

maka perlu adanya strategi yang lainnya. 

2. Strategi ini tidak mungki  dapat melayanni perbedaan setiap 

individu baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, 

minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. 

3. Strategi ini banyak diberikan melalui ceramah, maka sulit 

mengembangkan kemampuan siswa dalam kemampuan 

sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir 

kritis. 

4. Strategi pembelajaran ekpositori sangat tergantung apa yang 

dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, 

semangat, antusiasme, motivasi, dan kemampuan seperti 

kemampuan bertutur kata (komunikasi). 

5. Komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak satu arah (one-

way communication), kesempatan untuk mengontrol 

pemahaman siswa akan materipembelajaran sangat terbatas 

pula.63 

 

b. Strategi Pembelajaran Inquiri (SPI) 

Dalam strategi inquiri siswadilibatkan dalam belajar dengan 

merumuskan pertanyaan, menginvestasi secara luas dan 

membangun makna, pemahaman, dan pengetahuan baru. Inquiri 

adalah strategi pembelajaran yang menempatkan pertanyaan, 

pandangan, dan observasi siswasebagai pusat pengalaman belajar.64 

Strategi inquiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis 

 
63 Ibid., hal. 191 
64 Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), hal. 73 
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untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari satu masalah 

yang dipertanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan dengan 

Tanya jawab antara guru dan siswa.65 

Pertanyaan adalah pembangkit motivasi yang dapat 

meransang siswauntuk berpikir. Melalui pertanyaan siswadidorong 

untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan memuaskan. 

Dalam mencari dan menemukan itu siswamenghubung-hubungkan 

bagian pengetahuan yang ada pada dirinya dengan isi pertanyaan. 

Proses yang dilakukan dengan membaca, meneliti atau diskusi. 

Membaca informasi dari berbagai sumber adalah salah satu teknik 

untuk menemukan jawaban.66 

Ciri utama strategi pembelajaran inquiri adalah: 

1. Strategi inquiri menekankan kepada aktivitas siswa secara 

maksimal umtuk mencari dan menemuka, artinya strategi inquiri 

menempatkan siswa sebagai subyek belajar. Siswa tidak hanya 

berperan sebagai penerima penjelasan guru secara verbal, tetapi 

berperan untuk menentukan sendiri inti dari materi pelajaran itu 

sendiri. 

2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari 

dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang 

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap 

percaya diri. 

3. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiri adalah 

mengembangkan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, 

atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian 

proses mental.67 

 
65 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan…, hal. 

196 

66 Abudin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana 
Prenamedia Group, 2009), hal. 182-183 

67 Ibid., hal. 196-197 
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Strategi pembelajaran inquiri memiliki beberapa keunggulan 

dan kelemahan. Berikut ini yang termasuk kelebihan strategi 

pembelajaran inquiri (SPI) antara lain: 

1. SPI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

perkembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara 

seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap 

lebih bermakna 

2. SPI dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai 

dengan gaya belajar mereka. 

3. SPI ini stategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan 

psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalahproses 

perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

4. Strategi ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata, maksudnya siswa memiliki 

kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang 

lemah belajar. 

Strategi pembelajaran inquiri juga memiliki beberapa 

kekurangan, di antaranya: 

1. Jika SPI digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan 

sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

2. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena 

terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar 

3. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan 

waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit 

menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan 

4. Selama kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa 

menguasai materi pelajaran, maka SPI sulit di implementasikan 

oleh setiap guru.68 

 

 
68 Ibid., hal. 41-42 
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c. Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (SPBM) 

Pembelajaran berbasis masalah adalah seperangkat model 

mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan 

pengaturan diri. Pembelajaran berdasarkan masalah memiliki tujuan 

yaitu: 

1. Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan 

ketarampiilan pemecahan masalah. 

2. Belajar peranan oran dewasa yang autentik  

3. Menjadi pembelajar yang mandiri.69  

Keunggulan SPBM: 

a) Pemecahan masalah (problem solving) merupakan teknik yang 

cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. 

b) Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta 

memberikan keputusan untuk menemukan pengetahuan baru 

bagi siswa. 

c) Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran 

siswa. 

d) Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana 

mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah 

dalam kehidupan nyata. 

e) Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk 

mengembnagkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab 

dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 

f) Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa 

bahwa setiap mata pelajaran, pada dasarnya merupakan cara 

berpikir, dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan 

hanya sekedar belajar dari guru atai dari buku ajar. 

 
69 Retno Kuning Dewi Pusparatri, “Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa,” dalam Jurnal Ilmiah Guru, no. 2 (2012): 30 
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g) Pemecahan masalah lebih menyenangkan dan disukai siswa. 

h) Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa 

berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan siswa untuk 

menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

i) Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam 

dunia nyata. 

j) Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk 

secara terus-meners belajar sekalipun belajar pada pendidikan 

formal telah berakhir. 

SPM memiliki kelemahan yaitu: 

1) Jika siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajarai sulit untuk 

dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 

2) Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

3) Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk 

memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka 

tidak akan belajar apa yang mereka pelajari. 

 

d. Strategi Pembelajaran Kontekstual 

Pendekatan kontekstual adalah konsep yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa yang mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam 

bentuk kegiatan siswabekerja dan mengalami, bukan transfer 
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pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Proses pengajaran lebih 

dipentingkan dari pada hasil.70 

Kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran kontekstual 

menurut Salma, Dewi Prawiradilaga dan Eveline Siregar dalam 

jurnal: 

1. Kelebihan 

Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya 

siswadituntut untuk dapat menagkap hubungan antara 

pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini 

sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang 

ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswamateri 

itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang 

dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori peserta didik, 

sehingga tidak akan mudah dilupakan. Pembelajaran lebih 

produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada 

siswakarena metode pembelajaran CTL menganut aliran 

konstruktivisme, dimana siswadituntun untuk menemukan 

pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis 

konstruktivisme siswa diharapkan belajar melalui ”mengalami” 

bukan ”menghafal”. 

 

2. Kekurangan 

Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam 

metode CTL. Guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. 

Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang 

bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan 

ketrampilan yang baru bagi peserta didik. Siswa dipandang 

sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar 

 
70 Ibadullah Malawi dan Ani Kadarwati, Pembelajaran Tematik, (Magetan: Ae Media 

Grafika, 2017), hal. 100 
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seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan 

keluasan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, peran 

guru bukanlah sebagai instruktur atau “penguasa” yang 

memaksa kehendak melainkan guru adalah pembimbing 

siswaagar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap 

perkembangannya. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswauntuk menemukan atau menerapkan sendiri ide dan 

mengajak siswaagar dengan menyadari dan dengan sadar 

menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. 

Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian 

dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan 

pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula.71 

 

B. Tinjauan tentang Kejenuhan Belajar 

1. Teori Kejenuhan Belajar 

Jenuh ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu memuat 

apapun.72 Kejenuhan dapat diartikan padat atau jenuh sehingga tidak 

mampu lagi memuat apapun, dan jenuh diartikan bosan.73 Belajar 

adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu 

sangat bergantung pada proses belajar yang dialami siswabaik itu ketika 

berada di sekolah, di lingkungan rumah, maupun di keluarganya 

sendiri.74 

 
71 Erik Susanto, Penggunaan Model Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan 

kemampuan Pemahaman Matematika Siswa Sekolah Dasar,” dalam Jurnal Cakrawala Pendas, 
(2017): 23 

72 Hafis Muaddab, Menfollow Sang Presiden, (Jombang: Elhaf Publishing, 2018), hal. 283 
73 Steafanus M. Marbun, Psikologi Pendidikan, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 

2018), hal. 61 
74 Muhibbin Syah, Psikologi belajar…, hal. 63 
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Kejenuhan belajar adalah rentang waktu tertentu yang 

digunakan untuk belajar.75 Seorang yang mengalami kejenuhan terlibat 

secara somatis dengan fungsi tubuhnya, seperti terus menerus 

kehilangan energi dan sangat lelah, tidak mampu menghabiskan waktu 

untuk melakukan sesuatu yang berarti, menderita sakit kepala 

berkepanjangan, mengalami gangguan pencernaan, gangguan tidur, 

hingga sesak nafas. Perilaku seseorang yang mengalami kejenuhan di 

tunjukan dengan begitu mudah cepat marah, mudah terlukadan menjadi 

frustasi.76 

Seorang siswayang sedang dalam keadaan jenuh sistem akalnya 

tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam memproses 

item-item informasi atau pengalaman baru, sehingga kemajuan 

belajarnya seakan-akan seperti “jalan di tempat”. Kejenuhan dapat 

melanda seorang siswayang kehilangan motivasi dan konsolidasi salah 

satu tingkat keterampilan tertentu sebelum sampai pada tingkat 

keterampilan yang lainnya.77 

Kejenuhan dalam belajar berdampak pada kognitif, emosi dan 

psikomotor siswa karena dari pikiran siswa yang irasional dapat 

mempengaruhi kognitif siswa di dalam belajar dan juga berdampak 

pada emosi yang tidak stabil saat belajar. Dari pikiran yang irasional 

dan emosi yang tidak stabil menyebabkan tingkah laku siswa yang acuh 

tak acuh terhadap jam pelajaran tertentu dan mata pelajaran tertentu.78 

Kejenuhan belajar dapat diartikan sebagai sebuah keadaan 

dimana pikiran atau otak manusia mengalami kelelahan dan mengalami 

 
75 Steafanus M. Marbun, Psikologi Pendidikan…, hal. 62 
76 Hafis Muaddab, Menfollow Sang Presiden…, hal. 283 
77 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar…, hal. 181 
78 Ni Kdk Widari, dkk, “Penerapan Teori Konseling Rasional Emotif Behavioral dengan 

Teknik Relaksasi untuk Menurunkan Kejenuhan Belajar Siswa Kelas X Mia 2 SMA Negeri 2 
Singaraja,” dalam Jurnal Jurusan Bimbingan Konseling, no. 1 (2014): 3 
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penurunan daya piker sehingga tidak mampu lagi memuat sebuah 

informasi atau materi dalam proses pembelajaran. 

2. Faktor-faktor Penyebab Kejenuhan Belajar 

Adapun faktor-faktor yang umumnya menjadi penyebab dari 

kejenuhan (burnout) yaitu cara atau metode didalam mengajar tidak 

bervariasi, belajar hanya ditempat tertentu, dan secara khususnya yaitu 

kejenuhan belajar muncul disebakan karenanya adanya kegagalan yang 

ditemukan oleh individu dalam mencari makna akan kegiatan yang ia 

tekuni. Kejenuhan belajar terjadi karena mekanisme stimulus-respon, 

yakni dimana siswa yang mengalami kejenuhan belajar, mengalami 

kelelahan baik fisik, emosional, maupun mental yang diakibatkan dari 

stimulus lingkungan yaitu tuntutan akademis.79 Namun penyebab 

kejenuhan yang paling umum adalah keletihan yang melanda siswa, 

karena keletihan dapat menjadi penyebab munculnya perasaan bosan 

pada siswa yang bersangkutan.  

Menurut Muhibbin Syah ada empat faktor penyebab keletihan 

mental siswa yaitu: 

1) Karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. 

2) Karena kecemasan siswa terhadap standar atau patokan 

keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang dianggap terlalu 

tinggi terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan 

mempelajari bidang-bidang studi tadi. 

3) Karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat 

dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. 

 
79 Ibid., hal. 3  
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4) Karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang 

optimum, sedangkan diri sendiri menilai belajarnya sendiri hanya 

berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri (self-imposed).80 

3. Mengatasi Kejenuhan Belajar 

Kejenuhan merupakan kondisi psikologis yang bersifat 

alamiah. Artinya, siapapun akan dapat mengalami kebosanan atau 

kejenuhan terhadap sesuatu maupun dalam melaksanakan aktivitas 

sehari-hari. Boleh jadi, sesuatu yang monoton, tanpa variasi, atau 

kegiatan rutin yang menjadi penyebab kebosanan itu. 

Kejenuhan belajar itu lazimnya dapat diatasi dengan 

menggunakan kiat-kiat antara lain sebagai berikut: 

1. Melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman 

yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. 

2. Pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari 

belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih 

giat. 

3. Pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa 

yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, 

alat-alat perlengkapan belajar dan sebagainya sampai 

memungkinkan siswa merasa berada disebuah kamar baru yang 

lebih menyenangkan untuk belajar. 

4. Memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa 

terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. 

5. Siswa harus berbuat nyata (tidak menyerah atau tinggal diam) 

dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi.81 

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kejenuhan belajar, yaitu: 

 
80 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar…, hal. 184 
81 Ibid., hal. 183 
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a. Memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi, dengan 

harapan mampu meningkatkan motivasi belajar. 

b. Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar, 

strateginya adalah memberikan perhatian maksimal kepada 

peserta didik. 

c. Mengadakan ice breaking untuk mengurangi rasa bosan. 

d. Melakukan istirahat beberapa saat. 

e. Apabila muncul kejenuhan yang disebabkan oleh cara guru 

mengajar, maka solusinya adalah memperbaiki cara mengajar.82 

Setiap siswa pasti mempunyai titik kulminasi (puncak) dalam 

berfikir, apabila tidak ada variasi dalam mengemas sebuah 

pembelajaran maka keadaan tersebut akan menimbulkan kebosanan 

atau kejenuhan dalam belajar yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu guru harus mampu berinovasi dalam 

mengolah kelas serta mengemas pembelajaran agar keadaan 

sebagaimana telah di sebutkan diatas tidak terjadi. Kreatifitas guru 

dalam mengajar juga bisa menambah motivasi siswa dalam belajar. 

C. Tinjauan Tentang Sejarah Kebudayaan Islam 

1. Sejarah Kebudayaan Islam 

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab “Syajaratun” artinya pohon. 

Jika digambarkan secara sistematik, sejarah hamper sama dengan 

pohon, memiliki cabang dan ranting, bermula dari sebuah bibit, 

kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Seirama 

dengan kata sejarah ada silsilah, kisah, hikayat. Sejarah dalam dunia 

Barat disebut histoire (Perancis), historie (Belanda), dan history 

(Inggris), berasal dari istoria yang berarti ilmu.83 Murodi mengatakan 

bahwa: 

 
82 Armand T. Fabella, Anda Sanggup Mengatasi Stres (Jakarta: Indonesia Publishing 

House, 1993), hal. 11 
83 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 1 
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Sejarah menurut istilah adalah peristiwa yang terjadi pada masa 
lampau, yang berkaitan dengan berbagai proses kehidupan 
manusia, dan dipelajari di masa kini untuk diambil hikmahnya bagi 
perjalanan kehidupan manusia di masa-masa mendatang.84 

   

Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta “buddhayah” yang 

merupakan “budhi” dan “akal”. Kebudayaan adalah cara berpikir dan 

cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan 

sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial (masyarakat) 

dalam suatu ruang atau waktu. 

Sedangkan Islam berasal dari kata “Aslama-Yuslimu-Islaman” yang 

berarti selamat. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah 

SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk bagi manusia agar 

kehidupan-nya membawa rahmat bagi seluruh alam.85 

Sejarah Kebudayaan Islam adalah sesuatu peristiwa yang pernah 

terjadi baik dalam masa lampau maupun sekarang dalam lingkup 

perjalanan dan perkembangan serta kebiasaan agama Islam, baik dalam 

bermuamalah, beribadah, dan juga dalam perkembangan peradaban 

Islam dalam bidang budaya, ekonomi, serta sistem pemerintahan Islam 

dan lainnya dari zaman nabi Muhammad Saw lahir sampai dengan saat 

ini. 

2. Manfaat dan Tujuan Mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam 

a. Manfaat Mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam 

Sejarah Kebudayaan Islam adalah peristiwa pada masa lalu, 

di mulai dari lahirnya nabi Muhammad Saw, sampai masa saat ini 

yang mengulas kejadian bersejarah awal mula agama Islam di 

sebarkan hinga berkembang menjadi sebuah negara islam yang 

mampu membangun sistem pemerintahan serta sistem ekonomi 

 
84 Murodi, Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah kelas VII, (Semarang: PT 

Karya Tpha Putra, 2009), hal. 4 
85 Aslan dan Suhari, Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, (Pontianak: CV. Razka 

Pustaka, 2018), hal. 43-44 
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islam sendiri, yang disajikan secara sistematis agar mudah untuk di 

pelajari kembali sebagai sarana untuk mengambil hikmah dari 

perjuangan nabi Muhammad Saw serta para sahabat dalam 

menyebarkan agama Islam. 

Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki nilai 

perjuangan bagi generasi muslim yang akan dating karena dengan 

mempelajari sejarah kebudayaan Islam, siswaakan memiliki 

kepribadian sebagaimana yang telah di contohkan oleh nabi 

Muhammad Saw dan para sahabat. Melalui proses kegiatan belajar 

mengajar sejarah kebudayaan Islam siswadapat mengolah 

kecerdasan, kepribadian serta kebiasaan menjadi lebih baik lagi. 

Sehingga setelah mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan 

Islam siswamempunyai budi pekerti yang luhur dan menjadi anak 

yang berbakti kepada kedua orang tua serta mampu menjadi contoh 

bagi orang di sekelilignya. 

Manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Dapat mengetahui kesalahan serta dapat mengambil pelajaran 

kejadian yang kurang baik di masa lalu agar tidak terulang 

kembali. 

2) Dengan mengetahui kesalahan di masa lalu yang bisa merugikan 

diri sendiri dan orang lain Dapat memperbaiki diri menjadi 

pribadi yang lebih baik setelah. 

3) Membawa siswaagar memiliki sikap hidup yang bijaksana. 

4) Mengambil Ibrah/hikmah, nilai-nilai kenabian dan makna 

kehidupan yang terdapat dalam peristiwa dalam Sejarah 

Kebudayaan Islam. 

5) Menghayati dan menjalankan akhlak yang mulia dalam 

kehidupan sehari-hari. 

6) Mengambil teladan yang baik dari kepribadian Nabi 
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Muhammad Saw serta para sahabat, serta mampu mengarahkan 

diri untuk berbuat kebaikan serta menjauhi kemaksiatan. 

b. Tujuan Mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam 

Menurut peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 

2 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan 

Agama Islam dan bahasa Arab di madrasah bahwa: 

Sebagai mata pelajaran, sejarah kebudayaan Islam di 

Madrasah Tsanawiyah mempunyai tujuan agar siswamemiliki 

kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 

a) Membangun kesadaran siswatentang pentingnya mempelajari 

landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah 

dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan 

kebudayaan dan peradaban Islam. 

b) Membangun kesadaran siswatentang pentingnya waktudan 

tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa 

kini dan masa depan. 

c) Melatih daya kritis siswauntuk memahami fakta sejarah secara 

benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 

d) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan siswaterhadap 

peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam 

di masa lampau. 

e) Mengembangkan kemampuan siswadalam mengambil ibrah 

dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-

tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, 

budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk 

mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.86 

 Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat 

dan tujuan sejarah kebudayaan Islam adalah sebagai sarana untuk 

 
86 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Standar Kompetensi Lulusan dan 

Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, hal. 51-52 
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mengulang dan menceritakan kembali kejadian-kejadian bersejarah 

yang terjadi pada masa awal mula Islam dikenalkan sampi dengan 

perkembangannya bagi generasi yang akan datang sehingga mampu 

menentukan kualitas moral umat Islam serta dapat dijadikan sebagai 

pelajaran kehidupan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada awal 

perjuangan Islam. Jadi, tugas guru sangatlah mulia yakni membina 

dan mengembangkan potensi diri siswaagar menjadi pejuang-

pejuang Islam yang tangguh dimasa yang akan datang. 

3. Ruang Lingkup Sejarah Kebudayaan Islam 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menekankan pada kemampuan 

mengambil ibrah atau hikmah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani 

tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, 

budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain, untuk 

mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan 

masa yang akan datang.87 

Mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam berarti juga mengambil 

teladan serta mengikuti semangat jihad para tokoh-tokoh terdahulu 

dalam memperjuangkan serta mengembangkan agama Islam. 

Ruang lingkup Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Tsanawiyah meliputi: 

a. Kearifan Nabi Muhammad Saw wujudkan kedamaian 

1) Kondisi masyarakat sebelum Islam 

a) Kepercayaan masyarakat sebelum Islam 

b) Kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam 

c) Kondisi ekonomi masyarakat Makkah sebelum Islam 

d) Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam 

2) Misi dakwah Nabi Muhammad Saw di Makkah 

 
87 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, No. 912 Tahun 2013, Tentang Kurikulum 

Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab 
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a) Permulaan dakwah Nabi Muhammad Saw 

b) Prioritas dakwah Nabi Muhammad Saw di Makkah 

c) Respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi 

Muhammad  

d) Tantangan dan rintangan 

e) Modal kesuksesan Nabi Muhammad Saw dalam berdakwah 

di Makkah 

3) Pola dakwah Nabi Muhammad Saw di Makkah 

a) Dakwah rahasia 

b) Dakwah jahr 

c) Hijrah ke Habsyi 

d) Misi ke Thaif 

e) Perjanjian aqabah 

b. Kesuksesan Nabi Muhammad Saw melakukan perubahan  

1) Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam 

2) Hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah 

3) Pola dakwah Nabi Muhammad Saw di Madinah 

4) Respon terhadap dakwah Nabi Muhammad Saw di Madinah 

c. Khulafaur Rasyidin cerminan akhlak Rasulullah 

1) Sejarah Khulafaur Rasyidin 

2) Model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin 

3) Prestasi Khulafaur Rasyidin 

d. Dinasti Bani Umayyah Pelopor Kemajuan Peradaban Islam 

1) Sejarah Kekhalifaan Dinasti Umayyah 

2) Profil dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz 

e. Perkembangan Kebudayaan Islam Dinasti Bani Umayyah 

1) Pengembangan kebudayaan Islam pada masa Dinasti Umayyah 

2) Para tokoh dan perannya pada Dinasti Umayyah.88 

 
88 Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 kelas VII, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hal. vi-viii. 
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f. Menelusuri jejak peradaban Dinasti Abbasiyah 

1) Keruntuhan Dinasti Umayyah 

2) Proses berdirinya Dinasti Abbasiyah 

3) Silsilah Khalifah Dinasti Abbasiyah 

4) Khalifah-khalifah besar Dinasti Abbsiyah 

g. Kecemerlangan ilmuwan muslim Dinasti Abbasiyah 

1) Lebih dekat dengan ilmuwan Dinasti Abbasiyah 

2) Lebih dekat dengan ulama Dinasti Abbasiyah 

a) Ulama kutubus sittah 

b) Empat ulama madzhab 

c) Ulama tafsir 

h. Peradaban emas Dinasti Abbasiyah 

1) Kemajuan administrasi pemerintahan, militer, dan kebijakan 

politik 

2) Kemajuan bidang sosial, ekonomi, dan budaya 

3) Kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

4) Kemajuan bidang ilmu-ilmu agama 

5) Kemajuan seni dan sastra 

6) Kemajuan bidang pendidikan dan perpustakaan 

i. Jejak berdirinya Dinasti Ayyubiyah 

1) Sejarah berdirinya Dinasti Ayyubiyah 

2) Para penguasa Dinasti Ayyubiyah 

3) Penguasa Ayyubiyah yang terkenal Salahuddin al-Ayyubi 

j. Kegemilangan peradaban Dinasti Ayyubiyah 

1) Kemajuan-kemajuan masa Dinasti Ayyubiyah 

2) Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar 

3) Al-Azhar pada masa Dinasti Ayyubiyah 

4) Ilmuwan atau ulama muslim pada masa Ayyubiyah.89 

 
89 Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 kelas VIII, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hal. vi-viii.  
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4. Faktor Penyebab Kejenuhan Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 
 

Faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar siswa kelas XI Agama 

pada saat pembelajaran SKI bermacam-macam, yaitu: 

a. Faktor Jasmani 

Faktor jasmani berasal dari dalam diri siswa saat kegiatan 

belajar mengajar. Siswa mengalami keletihan ataupun kelelahan yang 

dialami tubuh sebab aktivitas yang mereka jalankan. Hal ini 

menyebabkan munculnya kejenuhan belajar siswa antara lain malas 

belajar, mengabaikan tugas, konsentrasi menurun sehingga beberapa 

dari mereka kurang memperhatikan pelajaran. Keletihan jasmani yang 

dialami siswa juga dapat dialami oleh anggota tubuh seperti kaki, jari-

jari tangan dan lengan. Hal ini terjadi karena terjadi tegangan otot pada 

lengan tangan sehingga siswa mengalami kelelahan pada tangan dan 

jari-jarinya akibat menulis terlalu banyak. Solusi untuk masalah ini 

adalah dengan memijat bagian yang lelah untuk memperbaiki 

stimulasi aliran darah. Beberapa siswa bahkan terlihat lesu ketika 

mendengar ceramah dari guru. Beberapa dari mereka kadang tertidur 

di kelas saat pembelajaran akan tetapi guru tidak memberikan teguran. 

Perhatian guru terhadap siswa yang lesu saat pembelajaran masih 

kurang sehingga suasana kelas tidak begitu kondusif. 

Kelesuan dalam belajar yang dialami siswa dapat dipengaruhi 

oleh asupan makanan yang berkurang sehingga tubuh menjadi lesu 

sehingga tenaga dan konsentrasi berpikirnya menjadi ikut berkurang 

Selain itu metode yang digunakan guru kurangefektif dalam 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi siswanya. 

b. Faktor Psikis 

Mental siswa menjadi faktor utama yang menyebabkan 

munculnya kejenuhan belajar. Usia remaja merupakan masa pubertas 
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yang sedang dijalani siswa mulai jenjang SMP/sederajat. Masa ini 

merupakan masa labil dimana emosi siswa belum matang dan sering 

terjadi masalah pada mental mereka. Masalah yang berkaitan dengan 

mental siswa juga dapat terjadi akibat kebosanan terhadap tugas yang 

tidak bervariasi. Guru SKI jarang memberikan tugas kepada siswa 

selama di luar pembelajaran. Masalah yang dialami para remaja dan 

mereka mengalami kesulitan dalam menemukan solusi yang tepat 

membuat mental mereka terganggu. Hal ini dapat mempengaruhi 

munculnya rasa tidak nyaman dan tenang serta memecah konsentrasi 

belajar mereka. Dibutuhkan pola pendampingan dari orang tua, guru 

atau bahkan teman sebaya untuk membantu menemukan solusi yang 

tepat bagi masalah mereka. Sumber kesulitan belajar lain dapat 

muncul akibat perhatian guru yang tidak menyeluruh. Motivasi dari 

guru sangat penting untuk pembentukan mental ketika pembelajaran 

berlangsung. Pujian dari guru dapat memotivasi siswa dalam belajar. 

Perhatian dan penghargaan terhadap prestasi juga dapat 

menumbuhkan percaya diri agar siswa lebih giat dalam belajar.90 

D. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

peneliti menemukan referensi yang terkait dengan judul peneliti mengenai 

“Strategi Guru Dalam Menyikapi Kejenuhan Belajar Sejarah Kebudayaan 

Islam Pada Siswakelas VIII Di MTsN 1 Tulungagung”, terdapat beberapa 

hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Skripsi Asma (2017), dalam skripsi yang berjudu “Strategi Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kejenuhan Belajar Peserta 

Didik di SMP Negeri 1 Labakkang Kabupaten Pangkep” 

 
90 Ni’matul Fauziah, Faktor Penyebab Kejenuhan Belajar Sejarah Kebudayaan Islam pada 

Siswa kelas XI Jurusan Keagamaan di MAN Tempel Sleman, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 
X, No. 1 Juni 2013), hal. 104-105 



42 
 

 
 

 

Rumusam masalah: 1. Bagaimana strategi guru dalam mengurangi 

kejenuhan belajar peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Labakkang? 2. Bagaimana tingkat 

kejenuhan belajar peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Labakkang? 3. Apakah ada pengaruh 

antara strategi guru pendidikan agama islam dalam mengatasi kejenuhan 

belajar peserta didik di SMP Negeri 1 Labakkang? 

Hasil penelitian: 1. Hasil analisis kategori strategi guru Pendidikan 

Agama Islam di SMPNegeri 1 Labakkang, menunjukkan bahwa 

sebanyak 14 responden menilai strategi guru Pendidikan Agama Islam 

rendah dengan porsentase sebesar 18%, selanjutnya sebanyak 54 

responden menilai strategi guru Pendidikan Agama Islam berada pada 

kategori sedang dengan porsentase 69% dan 13 responden menilai 

strategi guru Pendidikan Agama Islam berada pda kategori tinggi 

dengan porsentase 13%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

strategi guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Labakkang, 

berada pada kategori sedang. 2. Hasil analisis kategori kejenuhan belajar 

peserta didik, menunjukkan bahwasebanyak 15 responden menilai 

kejenuhan belajar peserta didik rendah dengan porsentase sebesar 19%, 

selanjutnya sebanyak 50 responden menilai kejenuhan belajar peserta 

didik berada pada kategori sedang dengan porsentase 64% dan 13 

responden menilai strategi guru Pendidikan Agama Islam berada pada 

kategori tinggi dengan porsentase 17%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa mengatasi kejenuhan belajaar peserta didik di SMP 

Negeri 1 Labakkang, berada pada kategori sedang. 3. Strategi pendidik 

dalam mengurangi kejenuhan belajar pada mata pelajaran Agama Islam 

cukup menarik. Hal ini dikarenakan pembelajaran agama islam kurang 

menarik minat peserta didik. Maka semua pendidik berupaya 

menciptakan strategi –strategi yang dapat membantu peserta didik tidak 
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jenuh dan tidak merasa bosan dalam mempelajarinya, dengan 

menggunakan pendekatan CTL (Contekstual Teaching Learning) yang 

meliputi diskusi, Tanya jawab, ceramah, simulasi, pemberian tugas, dan 

demonstrasi.91 

2. Skripsi Moh Agus Rohman (2018), dalam skripsi yang berjudul 

“Kejenuhan Belajar Pada Siswa di Sekolah Dasar Full Day School”. 

Fokus penelitian ini adalah apasaja aspek-aspek dan faktor-faktor yang 

menyebabkan kejenuhan belajar pada siswa di sekolah dasar full day 

school. 

Hasil penelitian: Pada aspek kejenuhan belajar, yakni kelelahan 

emosional. Subjek yang mengalami kelelahan emosi dengan indikasi 

bosan, mudah tersinggung dan gampang marah. Begitu pula pada aspek 

kelelahan fisik, dimana para subjek yang nampak mengalami kelelahan 

fisik diindikasikan dengan gelisah dan rasa lapar. Dan kelelahan mental. 

Subjek yang selalu menghindar dari tugas guru. Hal itu menggambarkan 

subjek mengalami kelelahan mental. Sedangkan   yang terakhir yaitu 

kehilangan motivasi. Subjek yang memiliki sifat kurang percaya diri 

dapat menunjukkan bahwa subjek mengalami kehilangan motivasi. 

Faktor-faktor kejenuhan belajar pada subjek yang sekolah di full day 

school menggambarkan bahwa faktor yang mendorong ketiga subjek 

dalam mengalami kejenuhan belajar adalah waktu yang lama, 

lingkunagn buruk, lingkungan baik, konflik, dan tidak adanya umpan 

balik positif terhadap belajar. Terkecuali pada faktor lingkungan buruk 

dan lingkungan baik terdapat dua dianatara subjek yang tidak sesuai 

dengan teori yang ada. Selain itu kelima faktor tersebut membuat subjek 

mengalami kejenuhan belajar pada saat mengikuti jam akhir pelajaran. 

 
91 Asma, Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kejenuhan Belajar 

Peserta Didik di SMP Negeri 1 Labakkang Kabupaten Pangkep, (Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan 
Kependidikan UIN Alauddin Makasar, 2017) 



44 
 

 
 

 

Sehingga membuat subjek tidak dapat mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik.92 

3. Skripsi Shinta Wulandari (2018), dalam skripsi yang berjudul “Strategi 

Guru Dalam Mengatasi Kejenuhan Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

(Ski) Pada Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 

Sleman”,  

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana 

strategi guru dalam mengatasi kejenuhan belajar SKI pada siswa kelas 

VIII di MTsN 10 Sleman?, serta bagaimana hasil dari strategi guru 

tersebut dalam mengatasi kejenuhan belajar SKI pada siswa kelas VIII 

di MTsN 10 Sleman? 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Strategi yang diterapkan 

guru dalam mengatasi kejenuhan belajar SKI pada siswa kelas VIII di 

MTsN 10 Sleman sudah dapat membantu siswa ketika mereka mulai 

bosan atau jenuh ketika proses pembelajaran berlangsung. Dimana 

sebelum menerapkan strategi pembelajaran terlebih dahulu guru 

melakukan pendekatan individual terhadap siswa untuk mengetahui 

karakteristrik setiap siswa serta kebutuhan yang mereka perlukan dalam 

proses pembelajaran SKI, Hasil dari strategi guru dalam mengatasi 

kejenuhan belajar siswa SKI pada siswa di kelas dapat kita lihat dengan 

antusias mereka ketika dibuat kelompok diskusi, mereka berlomba 

untuk segera mengerjakan tugas diskusi dan memaparkan hasil diskusi 

di depan kelas, mereka bisa bertukar fikiran dengan teman lainnya dan 

bisa bermain sambil belajar dengan teman asalkan tidak sampai 

membuat keributan dan menggangu teman lainnya.93 

 

 

 
92 Moh Agus Rohman, Kejenuhan Belajar Pada Siswa di Sekolah Dasar Full Day 

School, (Skripsi: Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) 
93 Shinta Wulandari, Strategi Guru dalam Mengatasi Kejenuhan Belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) pada Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman, 
(Skripsi: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)  
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Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Persamaan  Perbedaan  

 
Hasil Penelitian 

1. Asma  Strategi 

Guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

Dalam 

Mengatasi 

Kejenuhan 

Belajar 

Peserta 

Didik 

Di SMP 

Negeri 1 

Labakkang 

Kabupaten 

Pangkep 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah pada 

kejenuhan 

belajar siswa 

Perbedaan dari 

penelitian ini 

terletak pada 

fokus penelitian 

dan pada 

metode 

penelitian yang 

digunakan 

Hasil analisis kategori 

kejenuhan belajar 

peserta didik, 

menunjukkan bahwa 

sebanyak 15 responden 

menilai kejenuhan 

belajar peserta didik 

rendah dengan 

porsentase sebesar 19%, 

selanjutnya sebanyak 50 

responden menilai 

kejenuhan belajar 

peserta didik berada pada 

kategori sedang dengan 

porsentase 64% dan 13 

responden menilai 

strategi guru Pendidikan 

Agama Islam berada 

pada kategori tinggi 

dengan porsentase 17%. 

Dengandemikian dapat 

disimpulkan bahwa 

mengatasi kejenuhan 

belajaar peserta didik di 

SMP Negeri 1 

Labakkang, berada pada 

kategori sedang. 

2. Moh Agus 

Rohman 

Kejenuhan 

Belajar Pada 

Siswa di 

Sekolah 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah pada 

Perbedaan 

dari penelitian 

ini terletak 

pada fokus 

Pada aspek kejenuhan 

belajar, yakni kelelahan 

emosional. Subjek yang 

mengalami kelelahan 
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Dasar Full 

Day School 

kejenuhan 

belajar siswa 

dan pada 

metode yang 

digunakan 

pada 

penelitian ini 

penelitian dan 

tujuan 

penelitian  

emosi dengan indikasi 

bosan, mudah 

tersinggung dan 

gampang marah. Begitu 

pula pada 

aspekkelelahan fisik, 

dimana para subjek yang 

nampak mengalami 

kelelahan fisik 

diindikasikan dengan 

gelisah dan rasa lapar. 

Dan kelelahan mental. 

Subjek yang selalu 

menghindar dari tugas 

guru. Hal itu 

menggambarkan subjek 

mengalami kelelahan 

mental. Sedangkan   

yang terakhir yaitu 

kehilangan motivasi. 

Subjek yang memiliki 

sifat kurang percaya diri 

dapat menunjukkan 

bahwa subjek 

mengalami kehilangan 

motivasi. 

3.  Shinta 

Wulandari 

Strategi Guru 

Dalam 

Mengatasi 

Kejenuhan 

Belajar 

Sejarah 

Kebudayaan 

Islam (SKI) 

Pada Siswa 

Kelas VIII Di 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah pada 

kejenuhan 

belajar siswa 

pada mata 

pelajaran SKI 

dan pada 

metode yang 

Perbedaan dari 

penelitian ini 

terletak pada 

fokus 

penelitian 

Hasil dari strategi guru 

dalam mengatasi 

kejenuhan belajar siswa 

SKI pada siswa di kelas 

dapat kita lihat dengan 

antusias mereka ketika 

dibuat kelompok diskusi, 

mereka berlomba untuk 

segera mengerjakan 

tugas diskusi dan 



47 
 

 
 

 

Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri 10 

Sleman 

digunakan 

pada 

penelitian ini 

memaparkan hasil 

diskusi di depan kelas, 

mereka bisa bertukar 

fikiran dengan teman 

lainnya dan bisa bermain 

sambil belajar dengan 

teman asalkan tidak 

sampai membuat 

keributan dan 

menggangu teman 

lainnya. 

 

E. Paradigma Penelitian 

Kejenuhan belajar siswa merupakan keadaan yang harus disikapi 

oleh guru, agar tujuan pembelajran dapat dapat tercapai. Guru dapat 

menerapkan strategi belajar mulai dari perencanaa, penerapan, sampai 

dengan evaluasi strategi belajar yang telah di terapkan, agar para siswa tidak 

merasa jenuh dan bosan, untuk mengaktifkan proses pembelajaran di kelas 

agar tidak monoton satu arah, guru dapat menerapkan berbagai macam 

metode, misalnya demonstrasi, debat ataupun yang lainnya, tentunya 

dengan perencanaan yang matang sebelum pembelajaran, penerepan yang 

di sesuaikan dengan kondisi siswa dan materi yang di bahas, serta selalu 

mengevaluasi metode yang telah diterapkan di setiap pertemuannya, 

sehingga siswa mampu mengikuti proses pembelajaran secara aktif dan juga 

punya kesempatan untuk menyampaikan pengetahuannya tentang materi 

yang diajarkan atau yang dibahas, khususnya mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam merupakan pelajaran menceritakan sejarah Islam 

terdahulu dan termasuk mata pelajaran yang sulit, apalagi pada kelas VIII 

ini siswa sangat jenuh karena mempelajari sejarah terdahulu, dan namaya 

sangat panjang. 
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Perencanaan strategi merupakan tahapan awal yang harus di konsep 

oleh guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran dikelas, agar pada 

saat proses pembelajaran strategi pembelajaran benar-benar telah siap 

diterapkan dalam proses pembelajaran. Tahap perencanaan meliputi 

meyiapkan metode, bahan pembelajaran, serta menyiapkan media lain yang 

dapat menunjang proses pembelajaran. 

Penerapan strategi merupakan tahapan yang utama atau bisa di 

katakana tahap uji ketepatan strategi, yakni tahapan pelaksanaan atau 

penerapan strategi yang telah di rencanakan sebelumnya, pada tahapan ini 

guru dapat mengamati siswamelalui serangkain tahapan metode yang 

diterapakan dalam proses pembelajaran, mulai dari penguasaan kelas, 

strategi yang digunakan, hingga keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran sejak dimulia proses pembelajaran hingga proses 

pembelajaran berakhir. 

Evaluasi strategi merupakan proses tindak lanjut setelah strategi 

selesai diterapakan atau di uji dalam proses pembelajaran. Evaluasi sangat 

penting, karena dengan mengevaluasi strategi yang telah diterapakan guru 

dapat mengetahui kekurangan, kendala atau hal lain dalam proses 

pembelajaran yang perlu diperbaiki ataupun dikembangkan pada proses 

pembelajaran selanjutnya, agar proses pembelajran tidak monoton dan 

menjenuhkan, sehingga siswalebih antusias, semakin bersemangat serta 

bertambah aktif lagi dalam mengkiuti proses pembelajaran selanjutnya.  
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Bagan 2.1 

Strategi Guru Dalam Menyikapi Kejenuhan Belajar Sejarah Kebudayaan 

Islam Pada Siswakelas VIII Di MTsN 1 Tulungagung 

 

 

 

 

 

Proses Kegiatan Belajar Mengajar 
Sejarah Kebudayaan Islam 

Siswa Mengalami Kejenuhan Dalam 
Proses Kegiatan Belajar Mengajar 

Sejarah Kebudayaan Islam 

Kegiatan Belajar Mengajar yang 
Menyenangkan 

Strategi Guru Dalam Menyikapi Kejenuhan 
Belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

Faktor Internal 

Faktor Eksternal 

Pembelajaran Efektif Dan Efisien 
Serta Hasil Belajar Maksimal 

Perencanaan Evaluasi Penerapan 




