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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 

3 mengamanatkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

Banyaknya terjadi kasus-kasus menyimpang dari aturan sekolah yang 

berlaku, yang disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam maupun dari luar. Artinya 

baik masalah yang datang atau timbul dari sekolah itu sendiri maupun dari luar 

sekolah, seperti keluarga masyarakat, maupun lingkungannya itu sendiri. Jadi 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru pembimbing, serta staf-staf yang ada 

di sekolah tidak mampu mengatasi itu semua. Jadi disini peran guru bimbingan 

dan konseling sangat diperlukan sehingga kegiatan belajar dapat berlangsung 

dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengertian dari peran adalah 
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pemain atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat.
2
 

Guru bimbingan konseling adalah seseorang yang telah mendapat 

latihan khusus untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah 

yang bertugas untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang 

siswa yaitu bahwa seorang konselor harus dapat bereaksi sesuai dengan perasaan 

dan pengalaman konseli. Bentuk reaksi ini sangat diperlukan oleh konseli karena 

dapat membantu konseli melihat diri sendiri, khususnya perasaan- perasaan 

sendiri.
3
 

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang 

atau sekelompok orang secara terus –menerus dan sistematis oleh guru 

pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang 

mandiri. Kemandirian yang menjadi tujuan usaha bimbingan ini mencangkup 

lima fungsi pokok yang hendaknya dijalankan oleh pribadi mandiri yaitu adalah 

sebagai berikut. Pertama, mengenal diri sendiri dan lingkungannya sebagaimana 

adanya. Kedua, menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. 

Ketiga, mengambil keputusan. Keempat, mengarahkan diri sendiri. Kelima, 

mewujudkan diri sendiri.
4
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Sedangkan konseling sebenarnya merupakan salah satu teknik atau 

layanan di dalam bimbingan, tetapi teknik atau layanan ini sangat istimewa 

karena sifatnya yang lentur atau flesibel dan komprehensif. Konseling merupakan 

salah satu teknik dalam bimbingan, tetapi merupakan teknik inti atau teknik 

kunci. Hal ini dikarenakan konseling dapat memberikan perubahan yang 

mendasar, yaitu mengubah sikap. Sikap mendasari perbuatan, pemikiran, 

pandangan, dan perasaan. Konseling memegang peranan penting dalam  

bimbingan, sering disebut jantungnya bimbingan ( counseling is the heart of 

guidance ), konseling sebagai inti bimbingan ( counseling is the care of guidance 

) , konseling sebagai pusatnya bimbingan ( counseling is the centre of guidance ). 

Sebab dikatakan jantung, inti atau pusat karena konseling ini merupakan layanan 

atau teknik bimbingan yang bersifat terapeutik atau bersifat menyembuhkan ( 

curative ).
5
 

Berdasarkan pengertian konseling tersebut, dapat dipahami bahwa 

konseling adalah usaha membantu konseli/ klien  secara tatap muka dengan tujuan 

agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri tarhadap persoalan atau 

masalah khusus. Dengan kata lain, teratasinya masalah yang dihadapi oleh 

konseli/klien. Dari pengertian bimbingan dan konseling di atas, dapat dinyatakan 

bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada 

individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli 

yang telah mendapatkan latihan khusus untuk itu, dengan tujuan agar individu 
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dapat memahami dirinya sendiri, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri 

dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mengembangkan potensi dirinya 

secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.
6
 

Bimbingan dan konseling merupakan suatu program yang terintegrasi 

dalam keseluruhan proses pembelajaran. Kegiatan bimbingan dan konseling pada 

dasarnya adalah usaha sadar yang dilakukan oleh guru pembimbing bersama 

siswanya untuk mencapai kemandirian dalam keseluruhan proses kehidupan, baik 

sebagai individu, anggota kelompok, keluarga atau masyarakat pada umumnya. 

Bantuan semacam itu sangat tepat jika diberikan di sekolah, supaya 

setiap siswa lebih berkembang kearah yang lebih baik. Dengan demikian 

bimbingan dan konseling menjadi bidang layanan khusus dalam keseluruhan 

kegiatan pendidikan sekolah yang ditangani oleh tenaga- tenaga ahli dalam 

bidangnya tersebut atau dinamakan dengan guru bimbingan konseling. Lebih 

lanjut Prayitno mengemukakan bahwa permasalahan yang dialami oleh para siswa 

di sekolah sering kali tidak dapat dihindari meski dengan pengajaran yang baik 

sekalipun. Dalam hal ini permasalahan siswa tidak boleh dibiarkan begitu saja. 

Apalagi para siswa tersebut belajar sesuai dengan kehendak sendiri dalam arti 

tanpa aturan yang jelas, maka upaya belajar siswa tersebut tidak dapat berjalan 

dengan efektif. Contoh lainnya adalah tidak sedikit siswa mengalami berbagai 

hambatan atau kesulitan dalam proses belajar mereka, hambatan atau kesulitan 

belajar tentu saja dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai prestasi yang 
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maksimal. Siswa yang mengalami kesulitan belajar, biasanya akan merasa 

semakin terbebani oleh kesulitan bila diberi sesuat metode yang bersifat teoritis. 

Hal ini terjadi pada siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam bentu 

kejenuhan belajar.
7
 

Pengertian jenuh secara harfiah adalah, padat atau penuh sehingga 

tidak mampu lagi memuat apapun. Selain itu, jenuh juga dapat berarti jemu atau 

bosan. Dalam belajar, disamping siswa sering mengalami kelupaan, ia terkadang 

mengalami peristiwa negatif lainnya yang disebut dengan jenuh belajar yang 

dalam bahasa psikologi lazim disebut dengan plateau atau plateau saja. Peristiwa 

jenuh ini kalau dialami seorang siswa yang sedang dalam proses belajar dapat 

membuat siswa tersebut merasa telah memubazirkan usahanya. Kejenuhan belajar 

ialah, rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar., tetapi tidak 

mendatangkan hasil. Seorang siswa yang sedang mengalami keadaan jenuh sistem 

akal- akal nya tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan dalam 

memproses item- item informasi atau pengalaman baru, sehingga kemajuan 

belajarnya seakan- akan “jalan di tempat”. Secara garis besar faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya kejenuhan belajar adalah beban akademis yang 

berlebihan. Dalam mengikuti kegiatan belajar, individu memerlukan waktu dan 

tenaga untuk memahami orang lain dalam berinteraksi di kelas. Selain itu, 
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pemberian tugas rumah yang banyak dan standar nilai yang tinggi menyebadkan 

siswa stress dalam belajar.
8
 Suatu misal yang dialami anak kelas akselerasi. 

Akselerasi didefinisikan sebagai salah satu bentuk pelayanan 

pendidikan yang diberikan bagi siswa dengan kecerdasan dan kemampuan luar 

biasa untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih awal dari waktu yang telah 

ditentukan.
9
 

Program akselerasi adalah pemberian pelayanan pendidikan bagi 

peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa 

untuk dapat menyelesaikan program regular dalam waktu yang lebih singkat 

dibanding teman-temannya yang tidak mengambil program tersebut. Artinya 

peserta didik kelompok ini dapat menyelesaikan pendidikan di SD / MI dalam 

jangka waktu 5 tahun, di SMP / MTs atau SMA / MA dalam jangka waktu 2 

tahun. Pada aplikasi riilnya, pelaksanaan program akselerasi selalu dibarengkan 

dengan program eskalasi atau pengayaan / pemberian waktu belajar tambahan 

untuk memperluas dan memperdalam materi pelajaran . Idealnya program 

akselerasi di suatu sekolah ini harus didukung oleh beberapa faktor penting, yang 

pertama peserta didik yang mengikuti program akselerasi merupakan peserta 

didik pilihan, dengan kemampuan intelegensi di atas rata-rata, yang kedua peserta 

didik tersebut harus mempunyai kondisi psikologi yang mendukung, pencapaian 

prestasi belajar yang tinggi, antara lain : mempunyai motivasi yang tinggi, tidak 
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mengalami gangguan mental dan emosional serta serta mempunyai kemampuan 

berinteraksi atau beradaptasi sosial yang bagus, yang ketiga guru pada program 

akselerasi harus mempunyai sikap positif yang  membantu penyesuaian peserta 

didik terhadap pelaksanaan program akselerasi, yang keempat pelaksanaan 

program akselerasi harus didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang 

memadai.
10

 

Madrasah Aliyah Negeri Ngawi merupakan salah satu sekolah Negeri 

favorit dan memiliki prestasi dalam bidang akademik. Karena sekolah ini 

tergolong sekolah favorit, calon peserta yang akan bersekolah di Madrasah ini 

pun sangat banyak. Dari hal tersebut nampaklah strata kemampuan yang berbeda- 

beda dari setiap siswa, sehingga dibutuhkan penanganan yang serius sesuai 

dengan kemampuan siswa. Maka Madrasah Aliyah Negeri Ngawi berusaha 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh siswa- siswanya yang belajar di 

sekolah tersebut dengan menyediakan berbagai macam fasilitas lengkap yang 

mendukung proses kegiatan belajar mengajar.
11

 Dari hal tersebut, nampaklah 

strata kemampuan yang berbeda- beda dari setiap siswa, sehingga dibutuhkan 

penanganan yang serius dengan tingkat kemampuan siswa. Khusus pendidikan 

menengah diatur dalam PP Nomor 29 tahun 1990 yang ditindaklanjuti dengan 

Kep. Mendikbud Nomor. 0489/U/1992 untuk SMA. Dalam Mendikbud tersebut, 
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pasal 16 ayat (1) menyebutkan tentang program akselerasi.
12

 Maka salah satu 

lembaga pendidikan yang melaksanakan program untuk kelas Akselerasi adalah 

Madrasah Aliyah Negeri Ngawi. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

Guru Bimbingaan Konseling saat saya melakukan survey pendahuluan, secara 

khusus dijelaskan bahwa : 

“Kelas akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi mulai berdiri angkatan 

pertama pada tahun ajaran 2010/2011. Siswa yang diterima di kelas 

akselerasi adalah siswa yang memiliki kecerdasan dan kemampuan yang 

istimewa yaitu yang sesuai dengan kriteria perekrutan. Dari aspek 

akademis yang pertama, memiliki nilai rata- rata raport SMP/MTS tiap 

semester dengan rata- rata 8,0, yang kedua, memiliki test akademik dengan 

rata- rata 8,0, yang ketiga, memiliki nilai rata- rata ijazah/UN minimal 8,0. 

Dari aspek psikologis yang pertama, nilai tes kecerdasan (IQ) minimal 130, 

yang kedua, Tes kematangan emosional, yang ketiga taraf komitmen pada 

tugas (TC) kategori baik, yang keempat tarah kreatif verbal kategori baik. 

Daya tampung kelas cerdas istimewa akselerasi di Madsarah ini adalah satu 

kelas dengan jumlah siswa maksimal sebanyak 20 orang per kelas. Kelas 

akselerasi merupakan kelas yang sarat dengan muatan psikologis, melihat 

begitu berat kriterima agar bisa masuk kelas akselerasi. Menurut guru BK 

di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi, siswa peserta program akselerasi 

terlihat begitu lelah secara fisik dan mental dalam mengikuti semua 

kegiatan pembelajaran yang sangat padat. Hasil evaluasi berkala yang 

dilakukan guru BK di kelas akselerasi terhadap kondisi psikologi juga 

menunjukkan bahwa mereka sering mengalami kejenuhan belajar”.
13

  

 

Hasil wawancara seperti yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa 

faktor-faktor psikologis tidak dapat dipisahkan dari jalannya kegiatan 

pembelajaran siswa program akselerasi. Kelancaran kegiatan pembelajaran 

semestinya didukung oleh kondisi psikologis yanng sesuai, yaitu stres belajar 

yang rendah, motivasi belajar yang tinggi serta adanya interaksi sosial antara 
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siswa yang terjalin secara harmonis. Dengan demikian, para siswa akan dapat 

mengikuti dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran secara nyaman, dan hal ini 

tentu akan berdampak positif pada perolehan atau peningkatan prestasi belajar 

mereka. 

Adanya kendala yang dihadapi oleh siswa akselerasi, maka perlu 

adanya bantuan dari guru BK atau perlu adanya peran guru BK. Dengan demikian 

siswa yang memiliki kemampuan luar biasa yang ada dapat tersalurkan dengan 

baik dan dapat berkembang dengan lebih optimal. Penelitian yang dilakukan oleh 

Swiatek dan Benbow yang dihimpun dalam situs King (1996) berjudul “Ten-Year 

Longitudinal Follow-Up of Ability Matched Accelerated and Unaccelerated 

Gifted Student”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa penanganan serius 

pada pendidikan siswa berbakat akan mengakibatkan kerugian dalam eksklasi 

pengalaman siswa. penelitian ini meyakini bahwa anggapan- anggapan patut 

dipertimbangkan. Penanganan siswa berbakat membutuhkan kensideran dari 

pendampingan yang terprogram dengan baik.  

Karena itu, uraian diatas khususnya hasil wawancara dengan Guru 

Bimbingan Konseling di Madrasah Aliyah Ngawi, merupakan daya tarik yang 

melatar belakangi penyusunan skripsi ini. Dan berdasarkan gejala di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERAN GURU 

BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGATASI KEJENUHAN 

BELAJAR PADA KELAS AKSELERASI DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 

NGAWI”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi kejenuhan belajar siswa akselerasi di Madrasah Aliyah 

Negeri Ngawi? 

2. Bagaimana Peran Guru Bimbingan Konseling dalam mengatasi kejenuhan 

belajar kelas akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi? 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan yang mengitari kajian ini seperti yang 

di kemukakan dalam identifikasi di atas, maka penulis memfokuskan pada: 

1. Kondisi kejenuhan siswa akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi. 

2. Peran Guru Bimbingan Konseling dalam mengatasi kejenuhan belajar kelas 

akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi. 

3. Dalam penelitian ini hanya dibatasi oleh kelas akselerasi saja. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kejenuhan siswa akselerasi di Madrasah 

Aliyah Negeri Ngawi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran guru Bimbingan Konseling dalam 

mengatasi kejenuhan belajar kelas akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri 

Ngawi. 
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E. Manfaat Penelitian 

Selain melatih penulis agar lebih tanggap terhadap masalah Pribadi 

khususnya masalah kejenuhan dalam belajar, peneliti berharap hasil penelitian ini 

dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan tentang  bagaimana kondisi kejenuhan belajar 

pada siswa akselerasi serta peran guru Bimbingan Konseling dalam mengatasi 

kejenuhan belajar siswa akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi. Dan dapat 

di jadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian- penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Dapat di jadikan masukan dalam meningkatkan mutu pelaksanaan 

program akselerasi khususnya peran guru Bimbingan Konseling dalam mengatasi 

kejenuhan belajar pada kelas akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi. Dari 

hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya guru 

kelas dan guru pembimbing sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai guru pembimbing untuk anak didiknya. Dan dapat dijadikan 

sebagai tambahan referensi dalam memberikan bantuan bagi para guru dan guru 

pembimbing khususnya bagi guru Bimbingan Konseling untuk menentukan cara 

yang paling tepat dalam mengatasi kejenuhan siswa kelas akselerasi di Madrasah 

Aliyah Negeri Ngawi. 
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F. Definisi Konseptual 

Peneliti memberikan definisi operasional guna menghindari dari 

kesalah pahaman dan penyimpangan yang timbul dalam peneliti, maka perlu 

kiranya untuk menjelaskan dan menegaskan dari judul tersebut diatas sebagai 

berikut: 

a. Peran Guru Bimbingan Konseling 

Peran adalah pemain atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
14

 

Guru bimbingan konseling dalah orang yang bekerja di bidang pendidikan 

dan pengajar yang ikut bertanggung jawab member bantuan/ pertolongan yang 

diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau 

mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya agar individu/ sekumpulan individu 

dapat mencapai kesejahteraan hidup.
15

 

b. Kejenuhan Belajar 

Jenuh adalah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apa 

pun. Selain itu, jenuh juga dapat berarti jemu atau bosan.
16

 

Belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 

relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif.
17

 

                                                           
14

 Windi Novia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Kashiko, 2000), hal. 343. 
15

 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah & Pengelolaan Kelas (Jakarta: Galia Indonesia, 1989), hal. 11. 
16

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta : Rajawali Pers, 2012),  hal. 169. 
17

 Ibid, hal. 68.   



13 
 

Jadi, Kejenuhan belajar dalah rentang waktu tertentu yang digunakan 

untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Seorang siswa yang mengalami 

kejenuhan belajar merasa seakan- akan pengetahuan dan kecakapan yang 

diperoleh dari belajar tidak ada kemajuan.
18

 Contoh jenuh yang dialami oleh 

siswa akselerasi suatu misal adalah ia merasa waktunya hanya dihabiskan dengan 

duduk belajar di kelas selama berjam-jam sehingga merasakan kejenuhan dan 

tekanan akan begitu cepatnya pengajaran yang diberikan oleh guru.
19

 

c. Kelas Akselerasi 

Kelas akselerasi, adalah salah satu bentuk pelayanan pendidikan yang 

diberikan bagi siswa dengan kecerdasan dan kemampuan luar biasa untuk dapat 

menyelesaikan pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan.
20

 

Berdasarkan Interpretasi di atas atau penjelasan dan uraian tersebut, maka 

yang dimaksud dengan judul “ Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam 

mengatasi kejenuhan Belajar Pada Siswa Kelas Akselerasi di Madrasah Aliyah 

Negeri Ngawi”. Adalah suatu upaya atau tindakan yang mendasar untuk membatu 

memberi stimulus kepada siswa akselerasi dari gejolak yang sedang dihadapi 

yaitu adalah kejenuhan belajar, mengingat tanggung jawab siswa akselerasi 

sangat lah besar. Sehingga tidak berlarut- larut merasa jenuh dalam belajar dan 

berakibat fatal seperti tidak mau belajar. 
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G. Penelitian Terdahulu 

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit 

relevansi dengan penelian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan Nur Erlinasari, program studi Pendidikan Islam 

Konsentrasi Bimbingan Konseling. Program Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Kalijaga Yogakarta 2014 dengan judul “Peran Bimbingan dan 

Konseling dalam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa 

Akselerasi pada Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Yogyakarta”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methods. 

Peneltian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua 

bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan 

penelitian kuantitatif. Menurut Creswell penetian campuran merupakan 

pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif 

dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan strategi 

metode campuran sekuensial atau bertahap terutama srtategi eksplorasi 

sekuensial. Dalam penelitian ini pada tahap pertama mengumpulkan dan 

menganalisis data kualitatif dalam menjawab rumusan masalah pertama dan 

kedua, yakni masalah- masalah yang dihadapi siswa akselerasi dan bagaimana 

peran guru bimbingan dan konseling dalam membantu menyelesaikan 

masalah yang dihadapi siswa akselerasi. Kemudian tahap kedua 

mengumpulan dan menganalisis data kuantitatif dalam hal ini untuk 
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menjawab rumusan masalah yang pertama, yakni apa saja permasalahan yang 

dihadapi siswa akselerasi di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada 

peneltian ini, data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data kualitatif. 

Data kualitatif ini didapatkan melalui wawancara dengan partisipan secara 

mendalam. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh masalah- masalah 

yang dihadapi siswa akselerasi. Selain itu, metode ini juga untuk mengetahui 

peran guru bimbingan dan konseling dalam membantu menyelesaikan 

masalah- masalah siswa akselerasi, maka untuk itu menggunakan instrumen 

wawancara kepada siswa akselerasi dan guru bimbingan konseling. 

Sedangkan untuk metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui lebih dalam 

masalah- masalah yang dihadapi siswa akselerasi. Instrument yang digunakan 

adalah alat ungkap masalah (AUM).
21

 

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan 

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

 

 Persamaan Perbedaan 

1. Penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang sama- sama 

meneliti tentang peran guru 

bimbingan konseling dan juga 

kelas akselerasi. 

1. Penelitian terdahulu yaitu lebih 

menekankan dalam mencari 

masalah- masalah yang sedang 

dihadapi siswa akselerasi dan 

pada penelitian sekarang ini itu 

menekankan pada perasalahan 

yang dihadapi siswa akselerasi 

yaitu adalah kejenuhan dalam 

belajar. 

                                                           
21

 Nur Erlinasari, “Peran Bimbingan dan Konseling dalam membantu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi siswa Akselerasi pada Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Yogyakarta”, Skripsi 

program studi Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Program Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Kalijaga Yogakarta 2014.  
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 2. Pada penelitian terdahulu 

menggunakan metode 

penelitian mixed methods atau 

penelitian campuran kualitatif 

dan kuantitatif, sedangkan 

penelitian sekarang 

menggunakan penelitian 

sekarang hanya menggunakan 

metode penelitian kualitatif. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi UIN Kalijaga Surakarta yang 

bernama Erma Mardiyah program studi Pendidikan Islam Konsentrasi 

Bimbingan Konseling. Program Pascasarjana 2014 dengan judul sripsi 

“Efektifitas pembelajaran PAI pada program akselerasi di SMP Bale Endah 

Bandung”. Dengan menggunakan metode kuantitatif diskriptif, penelitian ini 

berkesimpulan bahwa pada aspek kondisi pembelajaran guru telah memahami 

tujuan pendekatan PAI, namun kurang paham tentang memodifikasi content 

pembelajaran pada kelas aksselerasi sehingga modifikasinya hanya terlihat 

dari segi waktu pembelajaran yang dipersingkat yang pada akhirnya berimbas 

pada pemadatan materi pembelajaran. Kemudian pada aspek proses 

pembelajaran terlihat bahan guru masih terpaku pada pengorganisasian isi 

pembelajaran yang silabi. Dengan demikian pengelolaan yang mengarah pada 

pengembangan kreativitas masih kurang. Kemudian selanjutnya adalah 

pembelajaran PAI pada kelas akselerasi di SMPN Bale Endah lebih efektif 
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dilihat dari segi ketrampilan tujuan yang diterapkan guru PAI bersangkutan 

dalam komptensi dasar dan indikatornya.
22

 

Tabel 2: Persamaan dan Perbedaan 

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

 
Persamaan Perbedaan 

1. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian 

sekarang adalah sama- sama 

meneliti tentang kelas 

akselerasi 

1. sedangkan perbedaanya adalah 

penelitian terdahulu lebih 

menekankan efektifitas 

pembelajaran PAI, penelitian 

sekarang lebih menekankan peran 

guru bimbingan konseling dalam 

mengatasi kejenuhan belajar 

siswa kelas akselerasi. 

 2. Pada penelitian terdahulu 

menggunakan metode penelitian 

kuantitatif deskriptif sedangkan 

pada peneltian yang sekarang 

menggunakan metode penelitian 

kualitatif.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka 

penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab 

satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi 

beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika 

pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut: 

                                                           
22

 Erma Mardiyah, “Efektifitas pembelajaran PAI pada program akselerasi di SMP Bale Endah 

Bandung”,  Program studi Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Program Pascasarjana 

(Yogyakarta, UIN Kalijaga, 2014). 
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Bab I : Pendahuluan meliputi, latar belakang masalah,rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

konseptual, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Kajian teori meliputi, dimana bab ini dibagi menjadi tiga sub 

bab yaitu 1) Tinjauan tentang bimbingan dan konseling meliputi : pengertian 

bimbingan dan konseling, tujuan bimbingan dan konseling, fungsi bimbingan dan 

konseling, asas-asas bimbingan dan konseling, prinsip- prinsip bimbingan dan 

konseling, peran dan fungsi guru BK di sekolah, model- model atau macam-

macam BK di sekolah, 2) Tinjauan tentang kejenuhan belajar meliputi: definisi 

kejenuhan belajar, jenis- jenis kejenuhan belajar, faktor- faktor penyebab 

kejenuhan belajar, indikator kejenuan belajar, cara mengatasi kejenuhan belajar, 

dampak buruk kejenuhan belajar, 3) Peran guru bimbingan konseling mengatasi 

kejenuhan belajar meliputi : peran guru BK, teknik- teknik guru BK mengatasi 

kejenuhan belajar, dampak teratasinya kejenuhan belajar bagi siswa akselerasi. 

Bab III : Metode penelitian meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, 

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, informan penelitian, tahapan penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data,dan uji keabsahan data. 

Bab IV : Penyajian data dan hasil penelitian meliputi, profil sekolah, 

visi dan misi sekolah, deskripsi pelaksanaan program akselerasi di Madrasah 

Aliyah Negeri Ngawi, kondisi kejenuhan belajar siswa akselerasi , dan peran guru 

Bimbingan dan Konseling dalam membantu mengatasi kejenuhan belajar siswa 

akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi. 
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Bab V : Penutup, Meliputi Kesimpulan dan Saran. 


