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KATA PENGANTAR 

ْحَمِن ــــــــــِم هللاِ البِْســــــــ ِحيْ رَّ ِم الرَّ  

 

َوَصْحبِِه   اْلَحْمدُ هلِلِ َرِبِّ اْلعَاَلِمْيَن َوالصَّالَةُ َوالسَّالَُم َعلَى أَْشَرِف اأْلَْنبِيَاِء َواْلُمْرَسِلْيَن َوَعلَى اَِلهِ 

ا بَْعد    أَْجَمِعْيَن أَمَّ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat taufik dan hidayah-

Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya ,sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula 

penulis mengucapkan sholawat dan salam kepada sang panutan kita Nabiullah 

Muhammad saw.  

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu dan 

Ayahanda tercinta, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, bimbingan dan 

doa tulusnya, sehingga memberikan keberkahan dan kemudahan bagi penulis dalam 

menyelesaikan tugas akademik. 

Selain itu, penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak 

Dr. Muh. Akib D, S.Ag.,M.A dan Dr. Muzakkir, M.A selaku Pembimbing I dan 

Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini 

penulis mengucapkan banyak terima kasih. 

Selanjutnya, dalam penyelesaian skripsi ini penulis juga banyak mendapatkan 

dorongan daan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis untuk 

mengucapkaan terim akasih yang sebesar-besarnyakepada : 

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang 

telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare 

2. Bapak Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah atas 

pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi 

mahasiswa. 

3. Bapak Rustan Efendy, S.Pd.I., M.Pd.I. sebagai ketua program studi 

Pendidikan Agama Islam. 

4. Bapak Dr. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Parepare 

dan jajaranya yang telahmembantu dalam mencari referendsi skripsi ini 



5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah 

meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN 

Parepare. 

6. Kepala sekolah SMPN 3 Lembang beserta jajarannya yang telah memberikan 

izin meneliti serta data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Kepada guru dan siswa SMPN 3 Lembang yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi penulis. 

8. Kepada Teman-teman dan semua sahabat-sahabat PAI angkatan 2017 yang 

selalu senantiasa menyemangati dan memberikan dukungan serta membantu 

penulis tanpa mengenal waktu.  

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berperan penting dan telah memberikan bantuan, Semoga Allah swt. berkenan 

menilai segala kebajikan  sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-

Nya.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh 

karena itu penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang sifatnya 

membangun dan berkenan dengan kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap 

semoga skripsi ini dinilai ibadah dan memiliki manfaat bagi siapa saja yang 

membutuhkannya. Akhirnya, semoga apa yang kita kerjakan mendapat bimbingan 

dan ridho dari Allah SWT.  

Pinrang, 4 Juli 2021  

   23 DzulKaidah1442 H 

Penulis, 
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ABSTRAK 

Suwarti. Upaya Guru dalam Megatasi Kejenuhan Belajar pada Peserta Didik dalam 
Pembelajaran PAI Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMPN 3 Lembang. (Dibimbing 
oleh bapak Muh. Akib D. dan bapak Muzakkir). 

Upaya guru merupakan merupakan peranan atau tugas dari seorang guru dalam 
membimbing anak didiknya, sehingga terbentuk akhlakul karimah dalam proses 
pembelajaran.Upaya yang dimaksud disini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh 
guru Pendidikan Agama Islam  untuk mengatasi kejenuhan belajar yang dialami oleh 
peserta didik.  

fokus kajian penelitian  ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 
Sumber data dalam penelitian  ini adalah guru Pendidikan Agama Islam dan peserta 
didik. Dengan metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengelolaan data 
dilakaukan dengan beberapa tahap, yakni dengan melakukan pengumpulan data, 
melakukan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa upaya guru dalam 
mengatasi kejenuhan belajar peserta didik pada masa pandemi covid-19 diantaranya: 
a) Dengan memberikan bimbingan dan perhatian khusus, b) Melakukan pendekatan 
lansung kepada peserta didik, c) Memberikan motivasi kepada peserta didik, d) 
Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, e) Menggunakan media yang 
dapat membantu peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dalam 
proses pembelajaran, f) Menciptakan suasana yang humoris dalam proses 
pembelajaran, g) Memberikan pertanyaan-pertanyaan dadakan, sehingga peserta didik 
bersemangat dalam melakukan proses belajar. 

 
Kata Kunci: Upaya Guru, Pendidikan Agama Islam, covid-19. 

 


