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ABSTRAK
Maharani, Fransiska Intan. 2018. Korelasi Strategi Mengajar Guru dan Minat Belajar
Siswa dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
Jenangan Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing
Kurnia Hidayati, M. Pd.
Kata Kunci: strategi mengajar guru, minat belajar, hasil belajar
Hasil belajar merupakan indikator yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar
seseorang. Hasil belajar dapat ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan
oleh guru sebagai hasil penguasaan. Menjadi harapan semua pihak agar siswa mampu
mencapainya. Namun, kenyataannya tidak semua siswa mampu mencapai hasil belajar
yang maksimal. Pencapaian hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor
eksternal maupun internal, diantara faktor tersebut meliputi strategi mengajar guru dan
minat belajar siswa. Studi pendahuluan di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan terlihat banyak
siswa yang kurang memperhatikan guru saat mengajar dan terlihat pada proses
pembelajaran guru cenderung menggunakan metode ceramah sehingga siswa cenderung
lebih pasif dan malas belajar karena merasa bosan dengan pola mengajar guru. Untuk
menyikapi hal tersebut dibutuhkan strategi mengajar yang baik, sebab dengan adanya
strategi mengajar yang baik akan membantu siswa dalam memperoleh hasil yang
diharapkan sehingga nilai hasil belajarnya pun juga baik. Selain itu, minat siswa terhadap
pelajaran merupakan kekuatan yang akan mendorong siswa untuk belajar. Minat belajar
yang besar cenderung memperoleh hasil belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang
kurang akan memperoleh hasil belajar yang rendah.
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui strategi mengajar guru MI
Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun pelajaran 2017/2018, (2) untuk mengetahui minat belajar
siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun pelajaran 2017/2018, (3) untuk
mengetahui hasil belajar siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun pelajaran
2017/2018, (4) untuk mengetahui korelasi antara strategi mengajar guru dan minat belajar
siswa dengan hasil belajar matematika siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun
pelajaran 2017/2018.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Untuk uji validitas
menggunakan korelasi product moment, uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach, dan
uji normalitas menggunakan Lilliefors, untuk mengetahui penentuan
kategori
menggunakan standar deviasi, sedangkan untuk menganalisa data yang digunakan adalah
rumus korelasi berganda (multiple correlation).
Dari hasil analisa data ditemukan: 1) strategi mengajar guru kelas 3 dalam kategori
cukup sebanyak 21 siswa (75%), 2) minat belajar siswa kelas 3 dalam kategori cukup
sebanyak 21 siswa (75%), 3) hasil belajar siswa kelas 3 dalam kategori cukup sebanyak 20
siswa (71%), 4) Diperoleh rhitung = 0,900 dan rtabel = 0,347. Maka rhitung > rtabel yang artinya
Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat korelasi antara strategi mengajar guru dan
minat belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa kelas 3 tahun pelajaran
2017/2018.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah segala kegiatan yang dilakukan secara sadar berupa pembinaan
(pengajaran) pikiran dan jasmani anak didik yang berlangsung sepanjang hayat untuk
meningkatkan kepribadiannya, agar dapat memainkan peranan dalam berbagai
lingkungan hidup secara tepat di masa yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.1
Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 ayat (1) dikemukakan bahwa pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.2
Menurut UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan
nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, kesehatan

1
2

Nanang Purwanto, Pengantar Pendidikan (Malang: Graha Ilmu, 2014), 23-24.
UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.3
Di era globalisasi ini peran pendidikan sangat penting dalam meningkatkan
sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Ada beberapa syarat utama
yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkonstribusi
terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yakni sarana dan
prasarana, buku yang berkualitas, guru dan tenaga kependidikan yang profesional.4
Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus
baik dalam materi maupun metode di bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan
tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Oleh karena itu,
seorang guru profesional tidak hanya memiliki keahlian sebagai guru saja, juga tidak
hanya memenuhi berbagai kualifikasi, baik kepribadian, kemampuan mengajar,
penguasaan spesialisasi dalam bidang studi tertentu, tetapi juga harus memiliki
kemampuan dalam rangka pengembangan kurikulum sesuai fungsi manajemen.5
Selain itu, sudah menjadi keharusan bagi guru untuk terus berinovasi menemukan
strategi yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga perkembangan tersebut lebih
bermakna, baik bagi guru maupun siswa.
Dalam upaya pencapaian tujuan kurikulum tersebut, guru merupakan komponen
pengajaran yang memegang peranan penting karena salah satu tugas pokoknya adalah

3

UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yunus Abu Bakar, et al., Profesi Keguruan (Surabaya: LAPIS-PGMI, 2009), 7.
5
Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta:
Rajawali Pers, 2009), 46-50.
4
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mengajar. Mengajar merupakan tugas mengorganisasi dan mengatur jalannya proses
belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap guru perlu membuat persiapan pengajaran
atau satuan pengajaran, sehingga dengan demikian ia dapat menggunakan dan
mengatur alokasi waktu yang tersedia secara efektif dan efisien.6
Perencanaan pengajaran yang dipersiapkan oleh guru pada dasarnya berfungsi
antara lain: (1) menentukan arah kegiatan pengajaran/pembelajaran, (2) memberi isi
dan makna tujuan, (3) menentukan cara bagaimana menggapai tujuan yang ditetapkan,
dan (4) mengukur seberapa jauh tujuan itu telah tercapai dan tindakan apa yang harus
dilakukan apabila tujuan belum tercapai.7
Keberhasilan pendidikan tidak luput dari proses pembelajaran. Di antaranya
adalah strategi pembelajaran yang di dalamnya terdapat metode dan teknik. Pemilihan
strategi pembelajaran yang sesuai materi, keadaan dan kemampuan siswa akan
membuat proses pembelajaran lebih optimal. Strategi pembelajaran merupakan
komponen yang penting dalam setiap pembelajaran. Oleh karena itu, dengan
penggunaan strategi yang tepat dalam pembelajaran, akan tercapai tujuan secara
maksimal.
Peranan strategi pembelajaran pada kegiatan pembelajaran yang optimal akan
mengefektifkan proses tersebut, semakin efektifnya proses, semakin tinggi pula hasil
yang akan dicapai. Adanya kurikulum yang disusun dengan baik belum tentu akan
berpengaruh banyak pada prestasi peserta didik, jika tidak didukung oleh strategi
6

Syafrudin Nurdin, et al., Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Ciputat Press,

2002), 86.
7

Ibid., 87.
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pembelajaran yang sesuai. Belajar yang tidak menggairahkan bagi peserta didik
biasanya lebih banyak mendatangkan kegiatan pembelajaran yang kurang efektif.
Tentu saja hal ini menjadi kendala bagi tercapainya tujuan pembelajaran.8
Sebagai orang penyampai pesan atau materi pelajaran, guru dituntut untuk
senantiasa kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran agar dapat membangkitkan
minat belajar siswa. Berhasil atau tidaknya kurikulum pendidikan yang telah
direncanakan atau ditetapkan kuncinya adalah terletak pada proses belajar mengajar
sebagai ujung tombak dalam mencapai sasaran.9 Proses belajar akan berjalan dengan
lancar apabila ada minat. Oleh karena itu, guru harus mampu membangkitkan minat
siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran.
Minat merupakan faktor psikologis yang akan mempengaruhi belajar. Minat yang
dapat menunjang belajar adalah minat kepada bahan/mata pelajaran dan kepada guru
yang mengajarnya. Apabila siswa tidak berminat kepada bahan/mata pelajaran juga
kepada gurunya, maka siswa tidak akan mau belajar. Oleh karena itu, minat belajar
menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam proses belajar untuk mencapai
hasil yang maksimal. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar
untuk mencapai maupun memperoleh benda atau tujuan yang diminati. Timbulnya
minat belajar dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain yaitu karena keinginan
yang kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik, ingin
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Syaiful Bahri Djamarah, & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
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Syafrudin Nurdin, et al., Guru Profesional…, 57.
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hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan hasil
belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan hasil
belajar yang rendah.10
Pencapaian atau prestasi akademik para siswa, sedikit banyak merupakan
pencerminan atau pantulan dari belajar yang direncanakan, diarahkan dan diharapkan.
Ini berarti bahwa belajar menggambarkan sebagian kecil dari seluruh bidang kegiatan
belajar. 11
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia
menerima pengalaman belajarnya.12 Kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah
bersifat formal, disengaja, direncanakan dengan bimbingan guru, serta pendidik
lainnya, suatu hasil belajar yang baik akan diperoleh melalui proses yang baik.
Hasil belajar bukan hanya berupa penguasaan pengetahuan, tetapi juga kecakapan
dan keterampilan dalam melihat, menganalisis dan memecahkan masalah, dan
membuat rencana dan mengadakan pembagian kerja. Siswa harus memiliki
karakterisrik baik fisiologis maupun psikologis, yang menyangkut kondisi fisik, panca
indera, minat, bakat, kecerdasannya, dan sebagainya. Di sekolah hasil belajar dapat
dilihat dari penguasaan siswa akan mata-mata pelajaran yang ditempuhnya.13
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Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 191.
Abd. Rochman Abror, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), 63.
12
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),
11

22.
13

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologis Proses Pendidikan (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005), 179.
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Berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan
pada tanggal 26 September 2017 melihat hasil belajar siswa yang masih kurang
memuaskan. Dalam pembelajaran matematika terdapat berbagai materi yang
mengajarkan tentang pembagian. Ketika proses pembelajaran berlangsung terlihat ada
beberapa siswa yang kurang antusias dalam pembelajaran, ketika guru menjelaskan
materi pembelajaran ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan guru.14
Selanjutnya sebagaimana hasil wawancara awal yang telah peneliti lakukan
dengan guru kelas III dikatakan bahwa dalam pembelajaran masih ada beberapa siswa
asyik main sendiri sehingga pelajaran yang diterima kurang maksimal. Beliau juga
mengatakan masih ada siswa yang melamun dan kurang konsentrasi. Dari kenyataan
tersebut terlihat bahwa siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran sehingga
dapat dikatakan minat belajar siswa rendah sehingga mempengaruhi hasil belajar
siswa.15
Menurut peneliti gejala-gejala tersebut di atas merupakan pengaruh dari
pengelolaan kelas dan pengembangan strategi pembelajaran yang belum optimal,
karena guru merupakan sentral dan sumber kegiatan belajar mengajar, seperti pada
pengelolaan kelas, penggunaan strategi pembelajaran, dan pemahaman materi
merupakan hal yang sangat penting bagi guru untuk direncanakan dan dikembangkan
secara optimal.

14
15

Observasi siswa kelas III di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan pada tanggal 26 September 2017.
Wawancara dengan Guru kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan 26 September 2017.
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Dari fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul
“KORELASI STRATEGI MENGAJAR GURU DAN MINAT BELAJAR
SISWA DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS III MI
MA’ARIF NGRUPIT JENANGAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018”.

B. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, banyak faktor-faktor atau variabel yang dapat
ditindaklanjuti dalam penelitian ini. Namun, karena keterbatasan waktu, dana, tenaga
dan lainnya maka perlu adanya batasan masalah agar pengkajian masalah dalam
penelitian ini lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini
adalah hasil belajar matematika siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun
pelajaran 2017/2018.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana strategi mengajar guru MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun pelajaran
2017/2018?
2. Bagaimana minat belajar siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun
pelajaran 2017/2018?
3. Bagaimana hasil belajar siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun
pelajaran 2017/2018?
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4. Adakah korelasi strategi mengajar guru dan minat belajar siswa dengan hasil
belajar matematika siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun pelajaran
2017/2018?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui strategi mengajar guru MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun
pelajaran 2017/2018.
2. Untuk mengetahui minat belajar siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun
pelajaran 2017/2018.
3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun
pelajaran 2017/2018.
4. Untuk mengetahui adanya korelasi strategi mengajar guru dan minat belajar siswa
dengan hasil belajar matematika siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun
pelajaran 2017/2018.

E. Manfaat Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Secara Teoritis
Dari hasil penelitian ini untuk menguji dan membuktikan teori tentang ada
tidaknya korelasi strategi mengajar guru dan minat belajar siswa dengan hasil

12

belajar matematika siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun pelajaran
2017/2018.
2. Secara Praktis
a. Bagi sekolah
Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam meningkatkan
kegiatan belajar mengajar khususnya dalam strategi guru matematika dalam
meningkatkan suatu prestasi belajar siswa yang lebih bermutu dan
berkualitas. Sehingga dengan memiliki siswa yang prestasi belajarnya sangat
bagus, maka nama sekolahpun bisa terangkat derajatnya dipandang oleh
masyarakat sekitar.
b. Bagi guru
Memberikan masukan dan motivasi bagi guru dalam meningkatkan strategi
mengajar dan memilih pendekatan dalam pembelajaran yang bervariasi
sehingga menumbuhkan minat belajar siswa untuk meningkatkan hasil
belajar yang lebih baik.
c. Bagi siswa
Dapat digunakan sebagai masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam
menetapkan metode dan strategi belajar yang efektif, terutama dalam
pelajaran matematika, sehingga perolehan hasil prestasi belajarnya dapat
maksimal.
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d. Bagi peneliti
Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam melakukan
penelitian ilmiah sekaligus sebagai acuan untuk mengembangkan strategi
pembelajaran di masa akan datang guna menumbuhkan minat belajar siswa
sehingga menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan.

F. Sistematika Pembahasan
Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian
awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pembahasan dalam penelitian ini penulis susun
menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun bentuk
sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bab pertama, tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memaparkan
data.
Bab kedua, berisi telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka
berpikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai acuan teori yang
digunakan untuk melakukan penelitian.
Bab ketiga, adalah metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, populasi
dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik
analisis data.
14

Bab keempat, adalah hasil penilitian yang berisi gambaran umum lokasi
penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), interpretasi, dan
pembahasan.
Bab kelima, adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan
agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, KERANGKA
BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka Penelitian Terdahulu
Peneliti melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan
penelitian ini. Adapun hasil telaah penelitian terdahulu sebagai berikut:
1. Skripsi yang ditulis oleh Winarti yang berjudul “Pengaruh Strategi Guru Mengajar
dan Strategi Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial Terpadu Kelas VII Di SMP Negeri 5 Unggaran”. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) strategi guru mengajar termasuk
dalam kategori baik dengan presentase sebesar (72,15%), 2) strategi belajar siswa
dalam kategori sedang sebesar (59,93%), 3) hasil belajar siswa dalam kategori
sedang presentase sebesar (58,51%). Hasil analisis regresi berganda diperoleh
persamaan Ῡ= 4,181 + 0,118 X1 + 0,199 X2. Berdasarkan perhitungan uji simultan
diperoleh Fhitung

sebesar 36,180 dengan signifikasi = 0,000 < 0,05 karena

signifikasi kurang dari 0,05 maka Ha diterima. Pada pengujian secara persial
dengan uji t diperoleh Fhitung untuk X1 sebesar 5,093 dengan nilai signifikasi 0,000
dan X2 sebesar 6,592 dengan nilai signifikasi 0,000 karena signifikasi kurang dari
0,05 maka Ha1 dan Ha2 diterima. Secara simultan strategi guru mengajar (X1) dan
16

strategi belajar siswa (X2) berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu (Y) sebesar 37,6%. Sedangkan
secara parsial, pengaruh strategi guru mengajar (X1) terhadap Y 17,81% dan
pengaruh strategi belajar siswa (X2) sebesar 26,63%. Hal ini berarti pengaruh
strategi belajar siswa lebih besar pengaruhnya dibandingkan strategi guru
mengajar terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu. 16
2. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ida Mustikasari (NIM:
210613140) yang berjudul “Pengaruh Variasi Mengajar dan Kedisiplinan Siswa
terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Tanjungrejo 01 Kebonsari Madiun
Tahun Pelajaran 2016/2017”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut: 1) terdapat pengaruh positif dari variasi mengajar terhadap hasil belajar
siswa kelas V SDN Tanjungrejo 01, yang ditunjukkan hasil uji statistik yaitu
Fhitung (12,4) > Ftabel (3,52), variasi mengajar berpengaruh sebesar 39,4% dan
60,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. 2)
terdapat pengaruh positif yang signifikan dari kedisiplinan siswa terhadap hasil
belajar siswa kelas V SDN Tanjungrejo 01, yang ditunjukkan dengan hasil uji
statistik yaitu Fhitung (9,116) > Ftabel (3,52), dan kedisiplinan siswa berpengaruh
sebesar 32,4% 67,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang termasuk dalam
penelitian ini. 3) pengaruh positif yang signifikan dari variasi mengajar guru dan
kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Tanjungrejo 01, yang
16

Winarti, “Pengaruh Strategi Guru Mengajar dan Strategi Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar
Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu Kelas VII di SMP Negeri 5 Unggaran” (Skripsi
UNNES, 2010), 89.
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ditunjukkan dengan hasil uji statistik yaitu Fhitung (8,84) > Ftabel (3,55), variasi
mengajar guru dan kedisiplinan siswa berpengaruh sebesar 49,54% dan 50,46%
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang termasuk dalam penelitian ini.17
3. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erlina Yuli Hapsari (NIM:
210611060) yang berjudul “Korelasi Minat Belajar Matematika dengan Hasil
Belajar Matematika Siswa Kelas IV di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun
Tahun Pelajaran 2014/2015”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut: 1) minat belajar matematika siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh
Kebonsari Madiun tergolong tinggi sebanyak 8 siswa dengan skor > 76, tergolong
sedang sebanyak 13 siswa dengan skor 65-76, dan tergolong rendah sebanyak 6
siswa dengan skor < 65. 2) hasil belajar matematika siswa kelas IV MI Bahrul
Ulum Buluh Kebonsari Madiun tergolong tinggi sebanyak 11 siswa dengan skor >
76, tergolong sedang sebanyak 6 siswa dengan dengan skor 65-75, dan tergolong
rendah sebanyak 10 siswa dengan skor < 65 yang diperoleh dari nilai rapor. 3)
terdapat korelasi antara minat belajar matematika dan hasil belajar matematika
siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun tahun pelajaran
2014/2015. Dibuktikan pada taraf signifikan 5% rt sebesar 0,381 dan rxy sebesar
0,740 maka rxy > rt atau 0,740 > 0,381 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.18
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah: (1) pada
penelitian yang berjudul “Pengaruh Strategi Guru Mengajar dan Strategi Belajar Siswa
terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu
Kelas VII di SMP Negeri 5 Unggaran”. Penelitian tersebut sama-sama mengaitkan
antara 3 variabel yaitu variabel independennya menggunakan strategi mengajar guru,
perbedaannya terletak pada variabel X2 dan variabel Y yaitu Winarti menggunakan
variabel strategi belajar siswa, sedangkan peneliti ini menggunakan variabel minat
belajar siswa. Variabel dependennya Winarti menggunakan hasil belajar IPS
sedangkan variabel dependen penelitian ini menggunakan hasil belajar matematika.
Dalam penelitian Winarti objek yang diteliti adalah siswa kelas VII SMP sedangkan
penelitian ini adalah siswa kelas III MI, (2) pada penelitian yang berjudul “Pengaruh
Variasi Mengajar dan Kedisiplinan Siswa terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN
Tanjungrejo 01 Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2016/2017”. Pada penelitian yang
dilakukan oleh Ida Mustikasari terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu samasama menggunakan variabel independen variasi mengajar guru. Perbedaannya variabel
yang digunakan Ida Mustikasari terletak pada kedisiplinan siswa sedangkan penelitian
ini menggunakan variabel minat belajar siswa. Selain itu, variabel dependennya Ida
Mustikasari dengan penelitian ini sama-sama menggunakan hasil belajar. Dalam
penelitian Ida Mustikasari objek yang diteliti adalah siswa kelas V MI sedangkan
penelitian ini siswa kelas III MI, (3) pada penelitian yang berjudul “Korelasi Minat
Belajar Matematika dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV di MI Bahrul
19

Ulum Buluh Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2014/2015”. Pada penelitian yang
dilakukan oleh Erlina Yuli Hapsari terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu
sama-sama menggunakan variabel independen minat belajar siswa dan variabel
dependennya hasil belajar matematika. Perbedaanya variabel yang digunakan Erlina
Yuli Hapsari hanya dua variabel sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel.
Dalam penelitian Erlina Yuli Hapsari objek yang diteliti adalah siswa kelas IV MI
sedangkan penelitian ini siswa kelas III MI.

B. Landasan Teori
1. Matematika
a. Pengertian Matematika
Matematika berasal dari istilah Latin yaitu mathematica yang awalnya
mengambil istilah Yunani yaitu mathematike yang berarti relating to learning
yang berkaitan dengan hubungan pengetahuan. Kata Yunani tersebut
mempunyai akar kata mathema yang berarti pengkajian, menyempit, dan arti
teknisnya menjadi pengkajian matematika.19 Menurut Russefendi yang dikutip
oleh Erna Suwangsih & Tiurlina, matematika lebih menekankan kegiatan
dalam dunia rasio (penalaran), bukan menekankan dari hasil eksperimen atau
hasil observasi matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia, yang
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berhubungan ideal, proses, dan penalaran.20 Jadi berdasarkan asal usulnya
maka kata matematika berarti pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses
belajar.

Sehingga,

matematika

merupakan

suatu

pengetahuan.

Maka

persoalannya adalah pengetahuan tentang apa, apa yang menjadi pokok
masalahnya atau sasaran yang dipelajarinya.
b. Kegunaan Matematika
1) Matematika sebagai pelayan ilmu yang lain.
Matematika sebagai suatu ilmu yang berfungsi melayani ilmu
pengetahuan. Matematika tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri
sebagai suatu ilmu, juga untuk melayani kebutuhan ilmu pengetahuan dalam
pengembangan dan operasionalnya. Banyak sekali cabang ilmu pengetahuan
yang pengembangan teori-teorinya didasarkan pada pengembangan konsep
matematika.
Sebagai contoh, banyak teori-teori dan cabang-cabang dari fisika dan
kimia (modern) yang ditemukan dan dikembangkan melalui konsep
kalkulus, khususnya tentang persamaan differensial.
2) Matematika digunakan manusia untuk memecahkan masalahnya dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari matematika,
misalnya a) menghitung luas daerah, b) menghitung laju kecepatan
kendaraan, c) menggunakan perhitungan matematika baik dalam pertanian,
20
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perikanan, perdagangan, dan perindustrian, d) menghitung jarak yang
ditempuh dari suatu tempat ke tempat lain, e) membentuk pola pikir
menjadi matematis, orang yang mempelajarinya kritis, sistematis dan
logis.21
c. Pengertian Pembagian
Operasi pembagian pada dasarnya adalah suatu proses pencarian tentang
bilangan yang belum diketahui. Karena bentuk pembagian dapat dipandang
sebagai suatu bentuk operasi perkalian dengan salah satu faktornya yang belum
diketahui.

Sebagai

contoh

apabila

dalam

perkalian

3 × 4 = k tentu k = 12 maka, dalam pembagian hal tersebut dapat dinyatakan,
dengan bentuk 12 : 3 = n atau 12 : 4 = n. Selain itu pembagian merupakan
pengurangan berulang sampai habis.22
Pembagian termasuk topik yang sulit untuk dimengerti siswa. Oleh
karena itu, banyak ditemukan kasus ketika siswa di kelas tinggi SD bahkan
sampai SMP, kurang memiliki keterampilan dalam pembagian. Hal ini
merupakan penyebab mengapa siswa banyak mengalami kesulitan dalam
mempelajari matematika atau mata pelajaran lain yang berkaitan dengan
pembagian.23
Pembagian bilangan bulat juga dapat dikelompokan menjadi empat,
yaitu:
21
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1) Pembagian antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif.
2) Pembagian antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif.
3) Pembagian antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif.
4) Pembagian antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif.24
Pada operasi pembagian di kajian teoritis ini peneliti hanya memaparkan
operasi pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Untuk
mendapatkan hasil pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat
positif, yaitu dengan cara menggunakan pengurangan berulang sampai sisanya
adalah nol. Hasil pembagian ditunjukkan dengan berapa banyak dikurangi
dengan bilangan yang sama. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini:
10 : 2 = …
1) 10 – 2 = 8
2) 8 – 2 = 6
3) 6 – 2 = 4
4) 4 – 2 = 2
5) 2 – 2 = 0
10 dikurangi 2 sampai sisanya 0 terjadi 5 kali pengurangan. Artinya hasil 10 : 2
adalah 5.
Operasi pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif
dapat juga diperagakan dengan menggunakan garis bilangan. Untuk peragaan
pada garis bilangan, kita ambil contoh pembagian 10 : 2. Untuk menentukan
24
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hasil pembagian tersebut dengan menggunakan garis bilangan adalah sebagai
berikut: 25
1) Anak panah berkedudukan awal pada skala nol.
2) Bilangan pembaginya adalah bilangan positif, maka ujung anak panah
akan menghadap ke arah bilangan positif.
3) Anak panah bergerak meloncat maju dengan setiap loncatan 2 skala,
sebanyak 5 kali dan berhenti pada skala 10.
4) Hasil pembagian 10 : 2 ditunjukkan dengan loncatan anak panah sebanyak
5 loncatan maju yang berhenti pada skala 10. Jadi hasil dari 10 : 2 adalah
5.
Hal di atas dapat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut.
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Operasi pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif
selanjutnya dapat diperagakan dengan menggunakan cara bersusun pendek.
Untuk peragaan cara bersusun pendek, kita ambil contoh pembagian 72 : 3.
Untuk menentukan hasil pembagian tersebut dengan menggunakan garis
bilangan adalah sebagai berikut: 26
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Contoh 1
24
3 72
6
12
12
0

7 : 3 = 2 sisa 1
dari 2 × 3 = 6
12 : 3 = 4
dari 4 × 3 = 12

Contoh 2
3,33
6 20
18
20
18
2

20 : 6 = 18 sisa 2
dari
karena 2 tidak dapat dibagi 6 maka
2 dikalikan 10, sehingga jawaban yang
asalnya 3 kini menjadi 3, (tiga koma)

Dari contoh-contoh di atas, dapat dikatakan bahwa bilangan bulat positif
dibagi dengan bilangan bulat positif lainnya akan selalu menghasilkan bilangan
positif.27 Namun, ada beberapa bilangan bulat positif yang dibagi dengan
bilangan bulat positif lainnya hasilnya bilangan desimal.
d. Langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar
Merujuk pada berbagai pendapat para ahli matematika SD dalam
mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa, maka guru hendaknya
dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan
kurikulum dan pola pikir siswa. Dalam mengajarkan matematika, guru harus
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memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-beda, serta tidak semua
siswa menyenangi mata pelajaran matematika.
Konsep-konsep pada kurikulum matematika SD dapat dibagi menjadi
tiga kelompok besar. Tujuan akhir pembelajaran matematika SD ini yaitu agar
siswa terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam
kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah pemaparan pembelajaran yang
ditekankan pada konsep-konsep matematika yaitu:
1) Penanaman konsep dasar (penanaman konsep), yaitu pembelajaran konsep
baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut.
2) Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep,
yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika.
3) Pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman
konsep dan dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan bertujuan
agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep
matematika.28
2. Strategi Mengajar
a. Pengertian Strategi Mengajar
Dalam konteks pengajaran, strategi dimaksudkan sebagai daya upaya
guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan proses
mengajar, agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dan
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berhasil guna.29 Guru dituntut memiliki kemampuan mengatur secara umum
komponen-komponen pembelajaran sedemikian rupa, sehingga terjalin
keterkaitan fungsi antar komponen pembelajaran dimaksud. Strategi berarti
pilihan pola kegiatan belajar mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan
secara efektif. Untuk melaksanakan tugas secara professional, guru
memerlukan wawasan yang mantap tentang kemungkinan-kemungkinan
strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan belajar yang telah
dirumuskan secara eksplisit dalam proses belajar mengajar, maupun dalam efek
pengiring misalnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, sikap terbuka setelah
siswa mengikuti diskusi kelompok kecil dalam proses belajarnya.30
Menurut Sardiman yang dikutip dari Abdul Hadis, mengajar pada
hakekatnya ialah usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan
yang mendukung dan memungkinkan berlangsungnya proses belajar.31
Nasution berpendapat mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau
mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak,
sehingga terjadi proses belajar. Fungsi pokok dalam mengajar adalah
menyediakan kondisi yang kondusif, sedang yang berperan aktif dan banyak
melakukan kegiatan adalah siswanya dalam upaya menemukan dan
memecahkan masalah.32 Sedangkan tujuan seorang guru mengajar adalah
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untuk menanamkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan kepada peserta didik
dalam menjawab tantangan hidupnya secara efektif dan efisien.33
Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Ahmad Sabri, bahwa strategi
mengajar merupakan tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar,
artinya: usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran seperti
tujuan, bahan, metode dan alat serta evaluasi, agar dapat mempengaruhi siswa
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.34
Strategi mengajar pada dasarnya adalah tindakan nyata dari guru atau
merupakan praktek guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang
dinilai lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain strategi mengajar adalah
politik atau taktik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas.
Politik atau taktik tersebut harus mencerminkan langkah-langkah yang
sistematik, artinya bahwa setiap komponen pembelajaran harus saling
berkaitan satu sama lain dan sistematik yang mengandung pengertian bahwa
langkah-langkah yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran itu tersusun
secara rapi dan logis sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai.35
b. Tahapan Mengajar
Secara umum ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan guru dalam
melaksanakan strategi mengajar yakni tahap pemula (pra instruksional), tahap
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pengajaran (instruksional), dan tahap penilaian, dan tahap tindak lanjut.36
Ketiga tahapan ini harus ditempuh pada setiap saat melaksanakan pengajaran.
Jika satu tahapan tersebut ditinggalkan, maka sebenarnya tidak dapat dikatakan
telah terjadi proses pengajaran.37
1) Tahapan Pra Instruksional
Tahap pra instruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat
ia memulai proses belajar mengajar. Beberapa kegiatan yang dapat
dilakukan oleh guru atau siswa pada tahapan ini:
a) Guru menanyakan kehadiran siswa, dan mencatat siapa yang tidak
hadir, tidak perlu diabsensi satu persatu, cukup ditanyakan yang tidak
hadir saja, disertai dengan alasannya.
b) Bertanya pada siswa, sampai di mana pembahasan pelajaran
sebelumnya.
c) Mengajukan pertanyaan pada siswa tentang bahan pelajaran yang
sudah diberikan sebelumnya.
d) Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan
pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran yang telah
dilaksanakan sebelumnya.
e) Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu (bahan pelajaran
sebelumnya).
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2) Tahap Instruksional
Tahap kedua adalah tahap pembelajaran atau tahap inti. Yakni tahapan
memberikan bahan pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Secara
umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut:
a) Menjelaskan pada siswa tujuan pembelajaran yang harus dicapai
siswa.
b) Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu.
c) Membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi.
d) Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contohcontoh konkret.
e) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan
setiap pokok materi sangat diperlukan.
f) Menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.38
3) Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut
Tahapan yang ketiga atau yang terakhir dari strategi mengajar adalah
tahapan evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut. Tujuan tahapan ini, ialah
untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua (instruksional).
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain:
a) Mengajukan pertanyaan kepada beberapa siswa, mengenai semua
pokok materi yang telah dibahas pada tahapan kedua.
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b) Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh 70%
siswa, maka guru harus mengulang kembali materi yang belum
dikuasai.
c) Untuk memperkaya pengetahuan siswa, guru dapat memberikan tugas
atau pekerjaan rumah yang ada hubungan dengan topik atau pokok
materi yang telah dibahas.
d) Akhir pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok
materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya.39
c. Menyampaikan Materi Pelajaran
Bahan atau materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi dari materi
pelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang
digunakan. Secara umum sifat bahan pelajaran dapat dibedakan menjadi
beberapa kategori, yaitu: fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan.40
Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh B. Suryosubroto, hal-hal yang
diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran sebagai berikut:
a) Bahan harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan.
b) Bahan yang ditulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada
konsep/garis besar bahan, tidak perlu dirinci.
c) Menetapkan bahan pengajaran harus serasi dengan urutan tujuan.
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d) Urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan
(kontinuitas).
e) Bahan disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang
mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak,
sehingga siswa mudah memahaminya.
d. Menggunakan Metode Mengajar
Metode mengajar merupakan salah satu cara yang digunakan guru dalam
mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran.
Oleh karena itu, peranan metode mengajar sangat penting agar proses
pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh B. Suryosubroto, dalam praktik
mengajar metode yang baik digunakan adalah metode mengajar yang
bervariasi/kombinasi dari beberapa metode mengajar, seperti:
a) Ceramah, tanya jawab, dan tugas.
b) Ceramah, diskusi, dan tugas.
c) Ceramah, demonstrasi, dan eksperimen.
d) Ceramah, sosiodrama, dan diskusi.
e) Ceramah, problem solving, dan tugas.
f) Ceramah, demonstrasi, dan latihan.41
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e. Menggunakan Media/Alat Peraga dalam Pengajaran
Media merupakan alat yang digunakan sebagai perantara untuk
menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemajuan
audiens (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar
mengajar.42 Metode dan alat peraga merupakan unsur yang tidak bisa
dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi sebagai cara/teknik untuk
mengantarkan bahan pelajaran agar sampai pada tujuan.43 Guru yang efektif
dalam menggunakan media/alat peraga dapat meningkatkan minat siswa dalam
proses belajar mengajar sehingga siswa akan lebih cepat memahami dan
mengerti terhadap materi pelajaran yang disampaikan guru.44
f. Jenis-jenis Strategi dalam Proses Belajar Mengajar
Jenis-jenis/klasifikasi strategi pembelajaran yang dikemukakan dalam
artikel Saskatchewan Educational yang dikutip oleh Junaedi, bahwa strategi
dapat dikasifikasikan menjadi 5, yaitu:
1) Strategi pembelajaran langsung (direct instruction)
Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi pembelajaran yang
banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan
informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran
langsung biasanya bersifat deduktif.
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Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan
digunakan. Sedangkan kelemahan utamanya dalam mengembangkan
kemampuan-kemampuan, proses-proses, dan sikap yang diperlukan untuk
pemikiran kritis dan hubungan interpersonal serta belajar kelompok. Agar
peserta didik dapat mengembangkan sikap dan pemikiran kritis, strategi
pembelajaran

langsung

perlu

dikombinasikan

dengan

strategi

pembelajaran yang lain.45
2) Strategi pembelajaran tak langsung (indirect instruction)
Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut inkuiri, induktif,
pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan penemuan. Berlawanan
dengan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tak langsung
umumnya berpusat pada peserta didik, meskipun dua strategi tersebut
dapat saling melengkapi. Peranan guru bergeser dari seorang penceramah
menjadi fasilitator. Guru mengelola lingkungan belajar dan memberikan
kesempatan peserta didik untuk terlibat.
Kelebihan dari strategi ini antara lain: a) mendorong ketertarikan dan
keingintahuan peserta didik, b) menciptakan alternatif dan menyelesaikan
masalah, c) mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan
interpersonal dan kemampuan yang lain, d) pemahaman yang lebih baik, e)
mengekspresikan pemahaman. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran
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ini adalah memerlukan waktu panjang, outcome sulit diprediksi.46 Strategi
pembelajaran ini juga tidak cocok apabila peserta didik perlu mengingat
materi dengan cepat.
3) Strategi pembelajaran interaktif
Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di
antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta
didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan dan
pengetahuan guru atau temannya dan untuk membangun cara alternatif
untuk berpikir dan merasakan.
Kelebihan strategi ini antara lain: peserta didik dapat belajar
membangun

keterampilan

sosial

dari

teman

dan

guru,

dapat

mengorganisasikan pemikiran serta membangun argumen yang rasional.
Strategi pembelajaran interaktif memungkinkan untuk menjangkau
kelompok-kelompok

dan

metode-metode

interaktif.

Sedangkan

kekurangan dari strategi ini sangat bergantung pada kecakapan guru dalam
menyusun dan mengembangkan dinamika kelompok.47
4) Strategi pembelajaran pengalaman (experiential)
Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat
pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Refleksi pribadi tentang
pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks
46
47
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yang lain merupakan faktor kritis dalam pembelajaran empirik yang
efektif.
Kelebihan dari strategi ini antara lain: a) meningkatkan partisipasi
peserta didik, b) meningkatkan sifat kritis peserta didik, c) meningkatkan
analisis peserta didik, dapat menerapkan pembelajaran dalam situasi yang
lain. Sedangkan kekurangan dari strategi ini adalah penekanan hanya pada
proses bukan pada hasil, keamanan siswa, biaya yang mahal, dan
memerlukan waktu yang panjang.
5) Strategi pembelajaran mandiri
Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan
untuk membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri.
Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik
dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman
atau sebagai bagian dari kelompok kecil.
Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk peserta didik yang
mandiri dan bertanggung jawab. Kekurangannya adalah peserta MI belum
dewasa, sehingga sulit menggunakan pembelajaran mandiri. 48
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g. Faktor-faktor yang Menunjang Keberhasilan Guru dalam Mengelola
Proses Belajar Mengajar
Achmad Badawi yang dikutip oleh B. Suryosubroto, menyatakan bahwa
guru dikatakan berkualitas dalam mengajar apabila seorang guru dapat
menampilkan kelakuan yang baik dalam usaha mengajarnya. Jadi, keberhasilan
proses belajar mengajar seorang guru sangat ditentukan oleh kemampuan guru
dalam mengelola proses belajar mengajar.49 Di dalam menggunakan strategi
mengajar di antaranya adalah:
1) Kemampuan guru dalam membuka pelajaran
M. Uzer Ustman membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan
yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan
pra kondisi bagi murid agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa
yang dipelajarinya sehingga usaha tersebut akan memberikan efek
terhadap kegiatan belajar. Jadi, membuka pelajaran adalah usaha guru
untuk menciptakan kondisi awal agar mental dan kondisi awal murid
terpusat pada apa yang dipelajarinya sehingga akan memberikan efek
positif terhadap kegiatan belajar mengajar.50
Sehubung dengan membuka pelajaran, kegiatan yang dilakukan guru
untuk menumbuhkan kesiapan mental siswa dalam menerima pelajaran
adalah:
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a) Mengemukakan tujuan pelajaran yang akan dicapai.
b) Mengemukakan masalah-masalah pokok yang akan dipelajari.
c) Menentukan langkah-langkah kegiatan belajar mengajar.
d) Menentukan batas-batas tugas yang harus dikerjakan untuk menguasai
pelajaran.51
2) Kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar (kegiatan
inti)
Kegiatan inti pembelajaran adalah kegiatan yang paling berpengaruh
dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Baik buruknya kegiatan guru
dalam kegiatan inti, menunjukkan baik buruknya hasil belajar siswa.
Dalam melaksanakan inti pembelajaran yang meliputi:
a) Menyampaikan materi pembelajaran.
b) Menggunakan metode mengajar.
c) Menggunakan media/alat pelajaran.
d) Mengajukan pertanyaan.
e) Memberikan penguatan.
f) Interaksi belajar mengajar.52
3) Kemampuan guru dalam mengevaluasi/penilaian pengajaran
Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan
pengajaran perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk
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menilai hasil belajar. Penilaian hasil belajar bertujuan

untuk melihat

kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran
yang telah dipelajari tujuan yang ditetapkan.53
4) Kemampuan guru dalam menutup pelajaran
M. Uzer Usman menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan
guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar.54
Keterampilan guru dalam menutup pelajaran sangat penting bagi seorang
guru. Pada akhir pelajaran guru sering menutup pelajaran hanya dengan
menyatakan

bahwa

pelajaran

sudah

berakhir.

Menutup

proses

pembelajaran bukan sekedar mengeluarkan pernyataan bahwa pelajaran
sudah berakhir.
5) Faktor penunjang
Disamping faktor-faktor di atas masih ada beberapa faktor yang
mempengaruhi kemampuan guru dalam menerapkan suatu strategi
pembelajaran.
a) Kemampuan guru dalam menggunakan bahasa secara jelas dan mudah
dipahami siswa.
b) Sikap yang baik, santun, dan menghargai siswa.
c) Kemampuan mengorganisasi waktu yang sesuai dengan alokasi yang
disediakan.
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d) Cara berbusana dan berdandan yang sopan sesuai dengan norma yang
berlaku.
3. Strategi Pembelajaran Matematika SD
a. Hakikat Pembelajaran Matematika SD
Pembelajaran adalah proses belajar yang dibangun oleh guru untuk
mengembangkan kemampuan berfikir siswa, serta kemampuan mengkonstruksi
pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan atau pemahaman
yang baik terhadap materi pelajaran.55 Sedangkan Matematika adalah ilmu
deduktif, formal, menggunakan bahasa simbul dan bersifat abstrak.56 Dari
pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran matematika SD
adalah usaha yang dilakukan oleh guru kepada siswa SD untuk membangun
pemahaman terhadap matematika. Proses pemahaman inilah yang lebih penting
dari pada hasil belajar, sebab pemahaman akan lebih bermakna kepada materi
yang dipelajari.
Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang meliputi siasat dan kiat
yang sengaja dibuat oleh guru berkenaan dengan persoalan pembelajaran, agar
pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan.57 Dari pengertian di atas dapat
ditarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran matematika SD merupakan
kegiatan yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran yang dapat
55
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memberikan

fasilitas

belajar

sehingga

memperlancar

tujuan

belajar

matematika.
Dua hal penting yang merupakan bagian dari tujuan pembelajaran
matematika adalah pembentukan sifat dengan berpikir kritis dan kreatif, untuk
mengembangkan dua hal tersebut haruslah dapat mengembangkan imajinasi
anak dan rasa ingin tahu. Dua hal tersebut harus dikembangkan dan
ditumbuhkan, siswa diberi kesempatan berpendapat, bertanya, sehingga proses
pembelajaran matematika lebih bermakna.58 Dalam pembelajaran ini guru
hendaknya memilih dan menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan teknik
yang melibatkan keaktifan siswa, baik secara mental maupun fisiknya.
Disamping itu optimalisasi interaksi dan optimalisasi seluruh indera siswa
harus terlibat.
Penekanan

pembelajaran

matematika tidak

hanya

pada

melatih

keterampilan dan hafal fakta, tetapi pada pemahaman konsep, dalam
pemahamannya tentu saja disesuaikan dengan tingkat berpikir siswa,
mengingat objek matematika adalah abstrak. Karena objeknya abstrak maka
penanaman konsep matematika di sekolah dasar sedapat mungkin di mulai dari
penyajian konkret. Selain itu dalam belajar matematika, siswa memerlukan
suatu dorongan (motivasi) yang tinggi. Kurangnya dorongan seringkali
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menimbulkan siswa mengalami patah semangat. Dengan demikian guru
haruslah pandai-pandai dalam memilih metode, strategi dan media yang
diperlukan, salah satu untuk meningkatkan motivasi adalah dengan
menggunakan alat peraga atau sumber belajar lingkungan khususnya bendabenda konkret sekitar siswa.59 Dengan demikian, guru pada merencanakan dan
melaksanakan pembelajaran matematika dengan mengupayakan suasana kelas
yang menantang, menyenangkan. Hal ini memungkinkan situasi lebih kreatif
dan aktif.
b. Penerapan Strategi Pembelajaran Matematika SD
Karakteristik mata pelajaran matematika SD yang khas, menuntut adanya
metodologi pembelajaran khusus yang memberikan peluang lebih besar untuk
efektifitas pembelajaran matematika di SD. Dilihat secara subtansial
matematika memiliki sifat abstrak, sedangkan siswa SD pada umumnya masih
berada pada tahap berpikir operasional konkret. Kesenjangan antara
karakteristik matematika yang abstrak dan tahap berpikir siswa yang masih
konkret, memerlukan strategi pembelajaran yang dapat menjembatani siswa
memahami materi-materi matematika di SD.
Selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai beberapa strategi
pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai alternatif penerapan pembelajaran
di kelas.
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1. Pembelajaran langsung (Direct Instruction)
Direct instruction merupakan suatu model pembelajaran yang
bertujuan untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan
memperoleh pengetahuan yang dapat diajarkan secara bertahap selangkah
demi selangkah. Direct instruction atau pembelajaran langsung dilandasi
oleh teori belajar behavioristik yang menitikberatkan pada penguasaan
konsep dan perubahan perilaku sebagai hasil belajar yang dapat
diobservasi. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam model ini
adalah

teacher

centered

approach,

di

mana

guru

menyajikan

materi/mentransfer informasi secara langsung dan terstruktur dengan
menggunakan

metode

ceramah,

ekspositori,

Tanya

jawab,

presentasi/demonstrasi yang dilakukan oleh guru.60
Bruch dan Weil yang dikutip oleh Karunia Eka Lestari,
mengemukakan lima fase/tahapan pembelajaran dalam direct instruction,
yaitu

orientasi,

presentasi/demonstrasi,

latihan

terstruktur,

latihan

terbimbing, dan latihan mandiri.
2. Realistic Mathematics Education (RME)
Realistic Mathematics Education atau pendidikan matematika
realistik dilahirkan di Belanda oleh Freudenthal. Pendidikan matematika
realistik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah matematika sekolah yang
60

Karunia Eka Lestari & Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan Matematika …,

37.

43

dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai
titik awal pembelajaran. Masalah-masalah realistik digunakan sebagai
sumber

munculnya

konsep-konsep

matematika

atau

pengetahuan

matematika formal yang dapat mendorong aktivitas penyelesaian masalah,
mencari masalah, dan mengorganisasi pokok persoalan. 61
RME mencerminkan suatu pandangan tentang matematika sebagai
sebuah subject matter, bagaimana siswa belajar matematika, dan bagaimana
matematika seharusnya diajarkan. Pembelajaran ini dilandasi oleh teori
belajar kontruktivisme dengan memprioritaskan enam prinsip yang
tercermin dalam tahapan pmbelajarannya, diantaranya yaitu: aktivitas,
realitas, pemahaman, intertwinement, interaksi dan bimbingan.
3. Open-Ended Approach
Open-Ended merupakan suatu pendekatan pembelajaran dengan
menyajikan suatu permasalahan yang memiliki lebih dari satu jawaban dan
atau metode penyelesaian (masalah terbuka). Pembelajaran ini memberikan
keleluasaan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman,
menemukan, mengenali, dan menyelesaikan masalah dengan beberapa cara
berbeda.
Pendekatan open-ended dilandasi oleh teori belajar konstruktivisme
yang

lebih

mengutamakan

proses

daripada

hasil.

Dalam

proses

pembelajaran, siswa dihadapkan pada suatu masalah di mana siswa dituntut
61
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untuk dapat mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbedabeda dalam upaya memperoleh jawaban yang benar. Siswa tidak hanya
diminta untuk menentukan suatu jawaban yang benar, tetapi juga harus
dapat menjelaskan bagaimana cara yang telah ditempuhnya sehingga
memperoleh jawaban yang benar tersebut. Berdasarkan uraian di atas,
tahapan dalam pembelajaran open-ended sebagai berikut: open-ended
problems, contructivism, exploration, presentation. 62
4. Problem Based Learning (PBL)
PBL merupakan model pembelajaran yang menghadapkan siswa
pada suatu masalah sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi dan ketermpilan penyelesaian masalah serta
memperoleh pengetahuan baru terkait dengan permasalahan tersebut.
Pembelajaran ini dilandasi oleh teori belajar kognitif yang melibatkan lima
aspek dalam pembelajaran, yaitu: orientation, engagement, inquiry and
investigation, debriefing.
5. Number Head Together (NHT)
NHT merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang
mengondisikan siswa untuk berpikir bersama secara berkelompok di mana
masing-masing siswa diberi nomor dan memiliki kesempatan yang sama
dalam menjawab permasalahan yang diajukan oleh guru melalui
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pemanggilan nomor secara acak. Tahapan pembelajaran NHT antara lain:
numbering, questioning, heads together, call out, answering.
6. Jigsaw
Jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang
menitikberatkan pada kerjasama kelompok dalam kelompok kecil. Ciri khas
pembelajaran ini dibandingkan dengan tipe kooperatif lainnya, yaitu adanya
kelompok belajar dan kelompok ahli (expert-team). Tahapan pembelajaran
jigsaw, yaitu: grouping, leader, partition, expert groups, sharing and
presentation, observing, quiz.63
7. Role Playing
Role playing adalah model pembelajaran yang dalam proses
pelaksanaannya melibatkan kolaborasi dengan siswa. Langkah-langkah
pembelajarannya, yaitu:
a. Guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan ditampilkan.
b. Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu
beberapa hari sebelum pembelajaran berlangsung.
c. Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang.
d. Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang in gin dicapai.
e. Memanggil peserta didik yang sudah ditunjuk untuk memeragakan
skenario yang sudah dipersiapkan.
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f. Masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati
skenario yang sedang diperagakan.
g. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja
untuk membahas penampilan masing-masing kelompok.
h. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya.
i. Guru memberikan kesimpulan secara umum.
j. Evaluasi dan penutup.64
8. Take and Give
Take and give adalah model pembelajaran yang menekankan pada
kegiatan

memberi

dan

menerima

informasi/pengetahuan.

Tahapan

pembelajarannya adalah:
a. Guru menyiapkan kartu yang berisi tentang materi yang harus dikuasai
oleh siswa.
b. Setiap siswa mendapatkan kartu yang berisi submateri yang berbeda.
c. Setiap siswa mempelajari/menghafalkan materi yang ada pada kartu
yang didapatkannya.
d. Setiap siswa saling memberi dan menerima pengetahuan yang diperoleh
dari kartu yang dimilikinya.
e. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan.65
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9. Examples Non Examples
Examples non examples adalah metode yang mengajarkan siswa
untuk belajar mengerti dan menganalisis sebuah konsep berdasarkan contoh
dan bukan contoh dengan mnggunakan media gambar yang bertujuan
mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan menyelesaikan
permasalahan yang terkandung dalam contoh gambar yang disajikan.
Langkah-langkah pembelajarannya, yaitu:
a. Guru mempersiapkan gambar-gambar yang merupakan contoh dan
bukan contoh dari materi yang akan dipelajari.
b. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui LCD
proyektor/infocus.
c. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk
memperhatikan/menganalisis gambar untuk menentukan mana gambar
yang termasuk contoh dan bukan contoh dari materi yang disajikan.
d. Siswa mendiskusikan hasil analisis gambar dengan siswa lainnya.66
10. Picture and Picture
Picture and picture adalah metode pembelajaran yang menggunakan
gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran
ini hampir sama dengan model pembelajaran example non exsample,
perbedaannya terletak pada langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah
pembelajarannya, yaitu:
66
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a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.
b. Menyajikan materi sebagai pengantar.
c. Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan
dengan materi.
d. Guru

menunjuk/memanggil

siswa

secara

bergantian

untuk

memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.
e. Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut.
f. Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan
konsep/materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
g. Kesimpulan/rangkuman.67
4. Minat belajar
a. Pengertian Minat Belajar
Secara sederhana minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan
yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.68 Sedangkan menurut
Slameto yang dikutip oleh Sofan Amri, minat adalah perasaan menyukai dan
keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dalam hal
ini, besar kecilnya minat sangat tergantung pada penerimaan akan suatu
hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar dirinya itu. Seseorang yang
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berminat terhadap sesuatu tentu akan lebih memperhatikan dengan senang,
lepas, bebas dan tanpa ada tekanan.69
Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang hati
sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar
untuk mencapai maupun memperoleh benda atau tujuan yang diminati.
Timbulnya minat belajar dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena
keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan
yang baik, ingin hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang besar
cenderung menghasilkan prestasi belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar
yang kurang akan menghasilkan prestasi belajar yang rendah.70
Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan
mengenang beberapa aktivitas. Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas
belajar. Anak didik yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan
mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, karena ada daya tarik baginya.
Proses belajar akan berjalan lancar bila disertai minat. Jadi, minat merupakan
alat motivasi utama yang dapat membangkitkan kegairahan belajar anak didik
dalam rentangan waktu tertentu.71
Belajar dalam pandangan psikologi merupakan suatu proses perubahan,
yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya
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dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.72 Sedangkan menurut Skinner yang
dikutip oleh Syarifan Nurjan, belajar adalah suatu proses adaptasi/penyesuaian
tingkah laku yang berlangsung secara progresif.73 Dari pengertian di atas dapat
ditarik kesimpulan bahwa minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang
menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti: gairah, keinginan, perasaan
suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai
kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Dengan kata
lain, minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan siswa terhadap
belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam
belajar.74 Jadi, dapat disimpulkan minat belajar adalah perasaan menyukai,
perhatian, ketertarikan terhadap suatu hal atau aktivitas tertentu yang
ditunjukkan melalui partisipasi siswa dalam aktivitas atau kegiatan belaja r
tersebut. Dari perhatian, rasa suka atau perasaan senang, ketertarikan,
partisipasi atau keterlibatan siswa dalam belajar inilah dapat dijadikan
indikator minat belajar siswa.
b. Ciri-ciri Siswa Berminat Belajar
Menurut Slameto, siswa yang berminat dalam belajar mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut:
1) Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan
mengenang sesuatu yang dipelajari terus menerus.
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2) Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati.
3) Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati.
Ada rasa ketertarikan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati.
4) Lebih menyukai sesuatu hal yang menjadi minatnya dari pada yang
lainnya.
5) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan.75
Indikator-indikator minat belajar siswa terdiri dari: adanya perhatian,
adanya ketertarikan, dan ada rasa senang. Indikator adanya perhatian
dijabarkan tiga bagian yaitu: perhatian pada bahan ajar, perhatian pada
memahami materi pelajaran dan menyelesaikan soal-soal. Ketertarikan
dibedakan menjadi ketertarikan terhadap bahan pelajaran, tertarik untuk
memahami materi pelajaran, dan untuk menyelesaikan soal-soal. Rasa senang
meliputi rasa senang dengan mengetahui bahan belajar, memahami bahan ajar,
dan kemampuan menyelesaikan soal-soal.76
Menurut Safari yang dikutip oleh Sidik, indikator minat ada empat yaitu:
1) Perasaan senang, seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka
terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari
ilmu yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa untuk
mempelajari bidang tersebut.
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2) Ketertarikan siswa, berhubungan dengan daya gerak yang mendorong
untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa
berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.
3) Perhatian siswa, perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa
terhadap pengamatan dan pengertian dengan mengesampingkan yang lain
dari pada itu. Siswa yang memiliki minat pada objek tertentu, dengan
sendirinya akan memperhatikan objek tersebut.
4) Keterlibatan siswa, ketertarikan seseorang akan suatu objek yang
mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau
mengerjakan kegiatan dari objek tersebut.77
Indikator minat belajar peserta didik menurut Sukartini yang dikutip oleh
Euis Karwati & Donni Juni Priansa terdiri dari:
1) Keinginan untuk mengetahui/memiliki sesuatu.
2) Obyek-obyek atau kegiatan yang disenangi.
3) Jenis kegiatan untuk memperoleh sesuatu yang disenangi.
4) Upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan/rasa senang
terhadap objek atau kegiatan tertentu.78

77

Sidik, “Analisis Peran Dosen Pembimbing Akademik (PA) terhadap Peningkatan Motivasi dan
Minat Belajar Mahasiswa,” Widya Cipta, 1 (Maret, 2015), 53.
78
Euis Karwati & Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas Guru yang Inspiratif, Kreatif,
Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 150.

53

c. Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar
Menurut Slameto yang dikutip oleh Euis Karwati & Donni Juni Priansa,
menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik,
yaitu:
1) Faktor Intern
a) Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh;
b) Faktor psikologi, seperti intelegensi, perhatian bakat, kematangan dan
kesiapan.
2) Faktor Ekstern
a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antar anggota
keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang
tua dan latar belakang kebudayaan.
b) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan
peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, disiplin sekolah,
alat pelajaran, waktu sekolah, standar penilaian diatas ukuran, keadaan
gedung dan tugas rumah.79
Sofan Amri, et al., menyatakan bahwa minat sebagai salah satu aspek
psikologis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari
luar. Dilihat dari dalam diri siswa, minat dipengaruhi oleh cita-cita, keinginan,
kebutuhan, bakat, dan kebiasaan. Sedangkan bila dilihat dari faktor luar, minat
dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Faktor luar tersebut
79
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berupa kelengkapan sarana dan prasarana, pergaulan dengan orang tua dan
anggapan masyarakat terhadap suatu objek serta latar belakang sosial budaya.
Menurut Slameto yang dikutip oleh Euis Karwati & Donni Juni Priansa,
faktor yang mempengaruhi di atas dapat diatasi oleh guru di sekolah dengan
cara:
1) Penyajian materi yang dirancang secara sistematis, lebih praktis dan
penyajiannya lebih berseni.
2) Memberikan rangsangan kepada siswa agar menaruh perhatian yang tinggi
terhadap bidang studi yang sedang diajarkan.
3) Mengembangkan kebiasaan yang teratur.
4) Meningkatkan kondisi fisik siswa.
5) Mempertahankan cita-cita dan aspirasi siswa.
6) Menyediakan sarana penunjang yang memadai.80
d. Macam-macam Minat Belajar Peserta Didik
Setiap individu peserta didik memiliki berbagai macam minat dan
potensi. Secara konseptual, Krapp yang dikutip oleh Euis Karwati & Donni
Juni Priansa mengkategorikan minat peserta didik menjadi tiga dimensi besar
yaitu:
1) Minat personal
Minat personal berkaitan erat dengan sikap dan motivasi atau mata
pelajaran tertentu, apakah dia tertarik atau tidak, apakah dia senang atau
80
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tidak senang dan apakah dia mempunyai dorongan keras dari dalam
dirinya untuk menguasai mata pelajaran tersebut. Minat personal peserta
didik juga dapat diartikan dengan minat peserta didik dalam pemilihan
mata pelajaran.
2) Minat situasional
Minat situasional menjurus pada minat peserta didik yang tidak
stabil dan relatif berganti-ganti tergantung dari faktor rangsangan dari luar
dirinya. Misalnya, suasana kelas, cara mengajar guru, dorongan keluarga.
Minat situasional ini merupakan kaitan dengan tema pelajaran yang
diberikan.
3) Minat psikologikal
Minat psikologikal erat kaitannya dengan adanya sebuah interaksi
antara minat personal dengan minat situasional yang terus menerus dan
berkesinambungan.81
e. Membangkitkan Minat
Membangkitkan minat siswa terhadap sesuatu pada dasarnya adalah
membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan
untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Minat belajar
dapat dibangkitkan melalui latihan konsentrasi. Konsentrasi merupakan
aktivitas jiwa untuk memperhatikan suatu objek secara mendalam. Dapat
dikatakan bahwa konsentrasi itu muncul jika seseorang menaruh minat pada
81
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suatu objek, demikian pula sebaliknya merupakan kondisi psikologis yang
sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di sekolah.82
Proses belajar akan berjalan lancar bila disertai dengan minat. Minat
merupakan alat motivasi utama yang dapat membangkitkan gairah belajar anak
didik dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, guru perlu
membangkitkan minat anak didik agar pelajaran yang diberikan mudah
dipahami. Ada beberapa cara yang dapat guru lakukan untuk membangkitkan
minat anak didik sebagai berikut:
1) Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, sehingga
dia rela belajar tanpa paksaan.
2) Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan
pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah
menerima bahan pelajaran.
3) Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil
belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang
kreatif dan kondusif.
4) Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks
perbedaan individual anak didik.83
Beberapa hal penting yang dapat dijadikan alasan utama untuk
mendorong tumbuhnya minat belajar dalam diri siswa yaitu:
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1) Suatu hasrat untuk memperoleh nilai-nilai yang lebih baik dalam semua
mata pelajaran.
2) Suatu dorongan batin untuk memuaskan rasa untuk ingin tahu dalam satu
atau lain bidang studi.
3) Hasrat siswa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
pribadi.
4) Hasrat siswa untuk menerima pujian dari orang tua, guru atau temantemannya.
5) Gambaran diri di masa mendatang untuk meraih sukses dalam suatu
bidang khusus tertentu.84
5. Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar adalah pernyataan yang menunjukkan tentang apa yang
mungkin dikerjakan peserta didik sebagai hasil kegiatan belajarnya. Dengan
demikian hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh peserta didik
berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam
bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam
berbagai aspek kehidupan sehingga nampak perubahan tingkah laku pada diri
individu.85 Menurut Lindgren yang dikutip oleh Muhammad Thobroni & Arif
mustofa, hasil belajar adalah meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan
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sikap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah
perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi
kemanuasiaan saja.86
Menurut Nawawi yang dikutip oleh Ahmad Susanto, menyatakan bahwa
hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam
mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang
diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Dalam
kegiatan pembelajaran guru menetapkan tujuan belajar, anak yang berhasil
dalam belajar adalah yang sudah mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Hasil
belajar ini dipengaruhi siswa dan lingkungannya.87
Menurut Suprijono yang dikutip oleh Muhammad Thobroni & Arif
mustofa, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertianpengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Hasil belajar ini
mencangkup kemampuan kognitif, afektif dan psikimotorik. Ketiga ranah
tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di antara ketiga ranah itu, ranah
kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena
berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan
pengajaran.
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dan lain sebagainya. Hasil belajar ini mencangkup kognitif, afektif dan
psikomotorik. 89
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Untuk mencapai hasil belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka
perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut
Dalyono faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar adalah
sebagai berikut: 1) Faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri),
meliputi kesehatan, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, dan cara belajar.
2) Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri), meliputi keluarga,
sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar.90
Perubahan yang terjadi itu sebagai akibat dari kegiatan belajar yang telah
dilakukan oleh individu. Perubahan itu adalah hasil yang telah dicapai dari
proses belajar. Jadi, untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk
“perubahan” harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari
dalam diri individu dan di luar individu. Proses di sini tidak dapat dilihat
karena bersifat psikologis. Kecuali bila seseorang telah berhasil dalam belajar,
maka seseorang itu telah mengalami proses tertentu dalam belajar. Oleh karena
itu, proses belajar telah terjadi dalam diri seseorang hanya dapat disimpulkan
dari hasilnya, karena aktifitas belajar yang telah dilakukan. Misalnya, dari tidak
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tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak berilmu
menjadi berilmu dan sebaginya.91
Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama
yakni:
1) Faktor dari diri siswa terutama pada kemampuan yang dimilikinya. Faktor
kemampuan siswa besar sekali pengaruh terhadap hasil belajar yang
dicapai. Selain faktor kemampuan siswa ada faktor lain, seperti
motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar,
ketekunan, sosial, ekonomi, dan faktor fisik dan psikis.
2) Faktor dari luar diri yang dapat mempengaruhi hasil belajar salah satunya
adalah kualitas pengajaran. Yang di maksud dengan kualitas pengajaran
ialah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar-mengajar dalam
mencapai tujuan pengajaran. Hasil belajar pada hakikatnya tersirat dalam
tujuan pengajaran. Oleh sebab itu hasil belajar siswa di sekolah
dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. Kedua faktor
di atas (kemampuan siswa dan kualitas pengajaran) mempunyai hubungan
berbanding lurus dengan hasil belajar siswa. Artinya, makin tinggi
kemampuan siswa dan kualitas pengajaran, makin tinggi pula hasil belajar
siswa.92
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Dalam bukunya Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di
sekolah dasar, hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil
interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi yaitu:
1) Faktor Internal
Meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan,
sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.
2) Faktor eksternal
a) Faktor keluarga, Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa. Keluarga yang morat marit keadaan ekonominya,
pertengkaran suami istri, perhatian orang tua yang kurang terhadap
anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik
dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil
belajar peserta didik.
b) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru
dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta didik,
disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standart penilaian
diatas ukuran, keadaan gedung dan tugas rumah.
c) Faktor masyarakat, kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa,
teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.93
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6. Korelasi Strategi Mengajar Guru dan Minat Belajar Siswa dengan Hasil
Belajar Matematika Siswa
Di samping tinjauan dari segi proses, keberhasilan pengajaran dapat dilihat dari
segi hasil. Asumsi dasar ialah proses pengajaran yang memungkinkan hasil belajar
optimal pula. Ada korelasi antara proses pengajaran dengan hasil yang dicapai,
semakin besar usaha untuk menciptakan kondisi proses pengajaran itu, semakin
tinggi pula hasil atau produk dari pengajaran itu.94 Dalam hubungannya dengan
kegiatan belajar, minat tertentu dimungkinkan akan berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa. Hal ini dikarenakan adanya minat siswa terhadap sesuatu dalam
kegiatan belajar itu sendiri. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Hartono yang
dikutip oleh Ahmad Susanto, menyatakan bahwa minat memberikan sumbangan
besar terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Bahan pelajaran, pendekatan,
ataupun metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan minat peserta didik
menyebabkan hasil belajar tidak optimal.95 Oleh karena itu, untuk mengatasi siswa
yang kurang minat belajar, guru hendaknya berusaha bagaimana menciptakan
kondisi tertentu agar siswa itu selalu butuh dan ingin terus belajar. Dengan kata
lain, guru harus membangkitkan minat siswa sehingga siswa memiliki minat belajar
yang besar sehingga hasil belajarnya optimal.
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C. Kerangka Berpikir
Berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka di atas, maka dapat di ajukan
kerangka berfikir sebagai berikut:
1. Jika strategi mengajar guru dan minat belajar siswa baik, maka hasil belajar
matematika siswa kelas III di MI Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran 2017/2018 akan
baik.
2. Jika strategi mengajar guru dan minat belajar siswa kurang baik, maka hasil
belajar matematika siswa kelas III di MI Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran
2017/2018 akan kurang baik.

D. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di
mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat
pertanyaan.96 Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah:
H0 : Tidak ada korelasi yang signifikan antara strategi mengajar guru dan minat
belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa kelas III MI Ma’arif
Ngrupit Jenangan tahun pelajaran 2017/2018.
Ha : Terdapat korelasi yang signifikan antara strategi mengajar guru dan minat
belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa kelas III MI Ma’arif
Ngrupit Jenangan tahun pelajaran 2017/2018.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian adalah proses pemikiran dan penentuan matang tentang
hal-hal yang akan dilakukan.97 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan
kuantitatif yang bersifat korelasional karena menghubungkan antara tiga variabel.
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,
kemudian ditarik kesimpulan.98 Rancangan penelitian ini terdiri dari dua macam
variabel yaitu:
1. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
2. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat karena adanya variabel bebas.99
Dalam penelitian ini, variabel independen adalah strategi mengajar guru (X1)
dan minat belajar siswa (X2). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil
belajar matematika siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun pelajaran
2017/2018 (Y). Untuk mengetahui apakah ada korelasi antara strategi mengajar guru
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dan minat belajar siswa dengan hasil belajar matematika dilakukan analisis korelasi
ganda.

Paradigma Ganda Dua Variabel Independen
X1
Y
X2

Variabel X1 : Strategi mengajar guru
Variabel X2 : Minat belajar siswa
Variabel Y : Hasil belajar Matematika

B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.100 Populasi penelitian ini adalah
siswa kelas III MI Ngrupit Jenangan tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 28
siswa.
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2. Sampel
Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan
tertentu yang akan diteliti.101 Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas III MI Ngrupit Jenangan tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 28 siswa.
Teknik sampel yang digunakan peneliti di sini adalah sampling jenuh yaitu teknik
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.102

C. Instrumen Pengumpulan Data
Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan
instrumen, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian
(masalah) dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen. Instrumen sebagai alat
pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga
menghasilkan data empiris sebagai mana adanya.103 Adapun data yang diperlukan
dalam penelitian ini adalah:
1. Data tentang strategi mengajar guru di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan.
2. Data tentang minat belajar siswa kelas III MI Ngrupit Jenangan.
3. Data tentang hasil belajar pelajaran matematika siswa kelas III MI Ngrupit
Jenangan.
Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel berikut:
101

Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 74.
S. Margono, Metodologi Penelitian . . ., 155.
103
Ibid.,
102
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Tabel 3.1
Kisi-kisi Instrumen Pengumpulan Data
Judul
Penelitian

Variabel
Penelitian

Korelasi
Strategi
Mengajar
Guru dan
Minat
Belajar
Siswa
dengan
Hasil
Belajar
Matemati
ka Siswa
Kelas III
Mi
Ma’arif
Ngrupit
Jenangan
Tahun
Pelajaran
2017/2018

Variabel Bebas :
Strategi
Mengajar Guru
(X1)

Minat Belajar
Siswa (X2)

Indikator

Teknik
pengambilan data

1. Kemampuan guru dalam
membuka pelajaran.

Angket

2. Kemampuan guru dalam
menerapkan metode
pembelajaran.
3. Kemampuan guru dalam
menyampaikan materi
pelajaran.
4. Kemampuan guru dalam
menggunakan sumber
belajar.
5. Kemampuan guru dalam
menggunakan media
pembelajaran.
6. Kemampuan guru
melakukan evaluasi
pembelajaran.
7. Kemampuan guru menutup
pelajaran.
1. Perhatian siswa

Angket

2. Ketertarikan siswa

3. Perasaan senang

4. Keterlibatan siswa

Variabel Terikat
: Hasil Belajar
Siswa

Nilai UTS semester gasal
matematika kelas III Mi
Ma’arif Ngrupit Jenangan
tahun pelajaran 2017/2018.

Dokumentasi

Keterangan tanda * berarti pernyataan negatif
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No. Angket Uji Coba
Sebelum

Sesudah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5*
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17*
18
19
20*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ket.
DROP

DROP

DROP
DROP

DROP

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan peneliti untuk
mengumpulkan data.104 Adapun data dalam penelitian ini adalah:
1.

Angket (kuesioner)
Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan

daftar pertanyaan untuk diisi responden.105 Dalam penelitian ini angket yang berupa
pernyataan digunakan untuk memperoleh data tentang strategi mengajar guru dan
minat belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa kelas III MI Ma’arif
Ngrupit Jenangan. Adapun pelaksanaannya angket diberikan kepada peserta didik
kelas III agar mereka mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yaitu skala yang
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok
orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur
dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai
titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau
pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert
mempunyai gradasi dari sangat positif, sampai sangat negatif. Untuk keperluan
analisis kuantitatif, jawaban itu dapat diberi skor sebagai berikut:

104

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan
Menggunakan SPSS (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2012), 64.
105
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 177.
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Tabel 3.2
Skor untuk Pernyataan Angket
Pernyataan

Skor

2.

Selalu

Sering

Kadang-kadang

Tidak pernah

(SL)

(S)

(KK)

(TP)

Positif (+)

4

3

2

1

Negatif (-)

1

2

3

4

Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan

pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.106 Di dalam melaksanakan
dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,
dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan catatan harian.107 Metode
dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk mencari informasi tentang profil MI
Ma’arif Ngrupit Jenangan, struktur organisasi sekolah dan segala yang berkaitan
dengan sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen, terutama untuk mencari informasi
nilai hasil belajar mata pelajaran Matematika siswa kelas III tahun pelajaran
2017/2018 di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan.

106

Mahmud, Metode Penelitian…, 183.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis Edisi Revisi VI (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006), 158.
107

70

E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari
seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah
diajukan.108 Adapun analisa dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Pra Penelitian
a. Uji Validitas
Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur sesuatu dengan
tepat apa yang hendak diukur.109 Adapun rumus yang digunakan adalah rumus
Product Moment:110
∑
√

∑

∑
∑

∑
∑

∑

keterangan:
ryx

= angka indeks korelasi product moment

∑x

= jumlah seluruh nilai x

∑y

= jumlah seluruh nilai y

∑xy

= jumlah hasil perkalian antara nilai x dan nilai y

N

= Jumlah siswa
Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan dalam rangka mengukur

validitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:
108

Sugiyono, Metode Penelitian…, 147.
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 127.
110
Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 107.
109
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1) Menyebarkan instrumen yang akan diuji validitasnya, kepada responden
yang bukan responden sesungguhnya. Banyaknya responden untuk uji
coba instrumen, sejauh ini belum ada ketentuan yang mensyaratkan,
namun demikian disarankan sekitar 20 – 30 orang responden.
2) Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen.
3) Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya
lembaran data yang terkumpul. Termasuk di dalamnya memeriksa
kelengkapan pengisian item angket.
4) Membuat tabel pembantu untuk mendapatkan skor-skor pada item yang
diperoleh kemudian memberikan skor terhadap item-item yang sudah diisi
pada tabel pembantu.
5) Menghitung nilai koefisien korelasi product moment untuk setiap item
angket dari skor yang diperoleh.
6) Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n – 2.
7) Membuat kesimpulan, dengan cara membandingkan nilai hitung r dan nilai
tabel r. Kriterianya jika nilai r hitung lebih besar (>) dari nilai r tabel, maka
item instrumen dinyatakan valid.111
Jumlah responden yang dilibatkan dalam uji coba validitas adalah 30
orang, sehingga pada db = n-2, 30 – 2 = 28 dan α = 5% diperoleh nilai tabel
koefisien korelasi 0,361. Bila harga korelasi di bawah (rtabel) 0,361, maka dapat
111

Sambas Ali Muhidin & Maman Abdurahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam
Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 31
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disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, bila harga
korelasi di atas (rtabel) 0,361, maka butir instrumen tersebut dikatakan valid.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel nilai koefisien product moment pada
lampiran 20. Dalam penghitungannya, peneliti menggunakan aplikasi
Microsoft office excel 2010 sebagai alat bantu penghitungan validitas data
instrumen.
Untuk uji coba validitas instrumen, peneliti mengambil sampel sebanyak
30 responden dengan menggunakan 40 item instrumen. 20 butir pernyataan
untuk variabel strategi mengajar guru dan 20 butir pernyataan untuk variabel
minat belajar siswa. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap
20 butir pernyataan strategi mengajar guru terdapat 19 soal yang dinyatakan
valid yaitu nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel
strategi mengajar guru dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 106. Dan hasil
dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi berikut
ini:

73

Tabel 3.3
Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Strategi Mengajar Guru
Variabel
Strategi
Mengajar Guru
(X1)

No. Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R hitung
-0.20257787
0.451143316
0.521340656
0.552006881
0.61718363
0.606152399
0.59494875
0.534813672
0.430760517
0.772843429
0.420363885
0.591872316
0.517888276
0.403535223
0.608721325
0.596311504
0.610343052
0.644515305
0.394028053
0.509874741

R tabel
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Keterangan
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Untuk variabel minat belajar siswa dari 20 butir penyataan terdapat 16
butir soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket
untuk uji validitas variabel minat belajar siswa dapat dilihat pada lampiran 4
halaman 108. Dan hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam
tabel rekapitulasi berikut ini:
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Tabel 3.4
Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Minat Belajar Siswa
Variabel
Minat Belajar
Siswa (X2)

No. Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R hitung
0.057797835
0.740167149
0.501126764
0.347281319
0.346731805
0.664977888
0.537037873
0.470283755
0.480647116
0.575890043
0.815692555
0.612648504
0.768311286
0.641810959
0.762186388
0.615431492
0.18075993
0.517386956
0.658841808
0.514883778

R tabel
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Keterangan
Tidak Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk
pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir soal instrumen
dalam penelitian ini ada 35 yang terdiri dari 19 butir soal untuk variabel
strategi mengajar guru dan 16 butir soal untuk variabel minat belajar.
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitasi sama dengan konsisten atau keajekan. Suatu instrumen
penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, apabila tes yang
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dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak
diukur.112
Adapun untuk menguji reliabilitas instrumen strategi mengajar guru,
rumus yang digunakan adalah koefisien Alpha Cronbach dimana jumlah item
yang valid adalah ganjil, sebagai berikut:113
Rumus koefisien alpha cronbach:
[

∑

][

Sedangkan rumus untuk varians (

]

) yakni:
∑

*

∑

+²

Keterangan :
= Reliabilitas instrumen/koefisien alfa
k

= Jumlah item soal

∑

= Varian butir pertanyaan
= Varian dari skor total

N

= Jumlah responden
Dari hasil penghitungan reliabilitas strategi mengajar guru dapat

diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel strategi mengajar guru sebesar
0,687. Kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5%
dan pada n = 30 sebesar 0,361. Karena “r” hitung > dari “r” tabel yakni 0,687 >

112
113

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan…, 127.
Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan . . ., 89 - 90.
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0,361 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. Adapun untuk mengetahui
skor jawaban angket untuk uji reliabilitas variabel strategi mengajar guru dapat
dilihat pada lampiran 5 halaman 110.
Sedangkan untuk menghitung reliabilitas instrumen minat belajar, teknik
yang digunakan adalah teknik belah dua (split halft) yang dianalisis dengan
rumus Spearman Brown dimana item yang valid adalah genap. Adapun untuk
mengetahui tingkat reliabilitas instrumen tersebut langkah- langkah yang harus
dilakukan untuk keperluan itu, maka butir-butir instrumen di belah menjadi dua
kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok instrumen genap.
Selanjutnya skor data tiap kelompok itu disusun sendiri dan skor butirnya
ditambahkan sehingga menghasilkan skor total, selanjutnya skor total antara
kelompok ganjil dan genap dicari korelasinya.114
Dari hasil perhitungan reliabilitas yang peneliti lakukan diketahui nilai
reliabilitas instrumen variabel minat belajar siswa sebesar 0,88 kemudian
dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar
0,361. Karena r

hitung

> dari r

tabel

maka instrumen tersebut dikatakan reliabel.

Adapun untuk mengetahui hasil rekapitulasinya bisa dilihat pada lampiran 6
halaman 112.

114

Sugiono, Metode Penelitian…, 186.
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2. Analisis Hasil Penelitian
a. Uji Normalitas
Sebelum menganalisis hasil penelitian, maka dilakukan uji normalitas
data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang
diteliti itu normal atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
rumus Lilliefors dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Merumuskan Hipotesa.
Ho : data berdistribusi normal.
Ha : data tidak berdistribusi normal.
2) Menghitung Mean.
3) Menghitung Frekuensi Kumulatif Bawah (fkb).
4) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/n).
5) Menghitung masing-masing frekuensi kumulatif bawah (fkb) dibagi jumlah
data (fkb/n).
6) Menghitung nilai Z.
7) Menghitung P ≤ Z.
8) Untuk nilai L didapatkan dari selisih fkb/n dan P ≤ Z.
9) Membandingkan angka tertinggi dari L dengan tabel Lilliefors.
10) Uji hipotesis dan kesimpulan.
Terima Ho jika L Maksimum ≤ L Tabel.
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Tolak Ho jika L Maksimum > L Tabel.115
b. Teknik analisis data
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah
data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan
untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji
hipotesis yang telah diajukan.116
Teknik analisis data ini menggunakan statistika. Teknik analisis data
untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 yang digunakan adalah dengan
menghitung mean dan standart deviasi dengan rumus sebagai berikut:117
Rumus Mean yang digunakan yaitu:
∑
∑

Keterangan :
Mx dan My

: Mean (rata-rata) yang dicari

∑ x dan ∑y

: Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai) yang ada

N

: Jumlah observasi

Sedangkan Rumus Standar Deviasi yang digunakan yaitu:

√

∑

115

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha,2015), 208 – 209.
Sugiyono, Metode Penelitian . . ., 147.
117
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 81.
116
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∑

√

Keterangan :
SDx dan SDy

: Standar Deviasi

∑ fx dan ∑fy

: Jumlah x dan y

∑ fx²dan ∑fy²

: Jumlah skor x dan y setelah terlebih dahulu dikuadratkan

Mx dan My

: Nilai rata-rata hitung (Mean) skor x dan y

N

: Jumlah observasi
Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan SD. Untuk menentukan

tingkat strategi mengajar guru, minat belajar, dan hasil belajar matematika
siswa apakah baik, cukup, kurang dibuat pengelompokkan dengan rumus
sebagai berikut:118
1)

Skor lebih dari mean + 1∙SD adalah tingkat baik.

2)

Skor kurang dari mean – 1∙SD adalah tingkat kurang.

3)

Skor antara mean – 1∙SD sampai mean + 1 SD adalah tingkat cukup.
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan

masalah nomor tiga yaitu untuk mengetahui ada tidaknya korelasi strategi
mengajar guru dan minat belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa
kelas III Mi Ma’arif Ngrupit Jenangan, dengan menggunakan teknik korelasi
berganda yaitu nilai yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua

118

Ibid., 175.
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variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain. Adapun rumus
korelasi berganda adalah sebagai berikut:119
(
√

)

(

)

Keterangan:
= korelasi antara variabel x1 dan x2 secara bersama-sama
dengan variabel y
= korelasi product moment antara x1 dengan y
= korelasi product moment antara x2 dengan y
= korelasi product moment antara x1 dengan x2
Dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Merumuskan hipotesa (Ho dan Ha).
Ho : Tidak ada korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y.
Ha : Ada korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan Y.
2) Mencari Fhitung dengan Ftabel.
Dengan rumus mencari F hitung yaitu:

(

)

Keterangan:

119

R

= koefisien korelasi berganda

K

= jumlah variabel independen

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan . . ., 106 - 107.
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N

= jumlah data

Fhitung

=

3) Jika Fhitung ≤ Ftabel maka Ho diterima dan berlaku sebaliknya.
4) Jika Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak dan berlaku sebaliknya.
Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi
adalah sebagai berikut:120
Tabel 3.5
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

120

Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,800 – 1,000

Sangat kuat

0,600 – 0,799

Kuat

0,400 – 0,599

Cukup kuat

0,200 – 0,399

Rendah

0,000 – 0,1999

Sangat rendah

Ibid., 97.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo
Madrasah Ibtidaiyah Ngrupit berdiri pada tahun 1957. Pada saat itu disebut
dengan nama Sekolah Agama Islam (S.A.I.), yang pelajarannya terdiri atas
pelajaran agama dan pelajaran umum.
Adapun pendiri serta pengelola pada saat itu adalah 4 serangkai yaitu :
a. Bapak Muh. Syarwani
b. Bapak Asrofun
c. Bapak Suparman
d. Bapak Abu Nasir
Pelaksanaan pendidikan di Madrasah ini adalah masuk sore selama 3 tahun
sampai tahun 1960, yang tempat pendidikannya di komplek pondok/masjid
Gambiran dengan menggunakan tempat belajar yang sangat sederhana yakni
dingklik dipergunakan sebagai meja tulis dan gelar (tikar bambu) sebagai tempat
duduk.
Setelah tahun 1960 ada suatu instruksi yang maksudnya setiap kegiatan
pendidikan merupakan suatu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Partai
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Nahdlotul Ulama dan berganti nama Madrasah Nurul Islam yang kemudian
mendapatkan pengesahan serta piagam dari Jakarta.
Pada tahun 1961 sampai 1962 Madrasah dipindahkan ke rumah Ibu Satari
dan Bapak Muh. Syarwani (depan komplek madrasah sekarang) yang pada saat itu
sudah mulai dirintis pembuatan meja dan tempat duduk meskipun sebagian masih
meminjam meja dan tempat duduk milik masyarakat sekitar.
Berhubung pada saat itu Bapak Muh. Syarwani mempunyai hajat, terpaksa
madrasah dipindahkan ke rumah Bapak Asrofun sampai tahun 1964 dan
dikembalikan ke rumah Bapak Syarwani sampai tahun 1965.
Sebenarnya sejak tahun 1962 sudah mulai dibangun gedung sebanyak 3 lokal,
namun karena keterbatasan biaya hanya selesai dindingnya saja. Akhirnya pada
awal November 1965 (setelah peristiwa G 30 S/PKI), Alhamdulillah hasil dari
swadaya masyarakat di Dukuh Gambiran ini gedung Madrasah dapat didirikan
sebanyak 3 lokal. Kayunya berasal dari trembesi yang merupakan hibah dari Bapak
Kyai Malo. Sejak itu gedung sudah bisa ditempati, meskipun bangunan belum
sempurna sampai tahun 1972.
Setelah

tahun 1972 pengurus dan masyarakat mempunyai hasrat untuk

merehab gedung dengan biaya sendiri serta swadaya dari masyarakat. Modal
madarasah hanya sekitar Rp. 90.000,00. Namun berkat kerja keras pengurus dengan
semua elemen dan masyarakat dapat menyelesaikan rehab tersebut.
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2. Letak Geografis MI Ma’arif Ngrupit
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit terletak di Desa Ngrupit, tepatnya di
Jalan Gambir Anom nomor 23 Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Provinsi
Jawa Timur.
Batas MI Ma’arif Ngrupit sebelah timur berbatasan dengan SMP Ma’arif 5
Ponorogo, sebelah selatan berbatasan dengan persawahan penduduk, sebelah utara
berbatasan dengan Jalan Raya Gambir Anom 23, sebelah barat berbatasan dengar
rumah penduduk.
3. Visi, Misi, dan Tujuan
a. Visi MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo
“UNGGUL PRESTASI DALAM BIDANG IMTAQ DAN IPTEK SERTA
BERBUDAYA LINGKUNGAN”.
b. Misi
1) Memberikan pembelajaran dasar-dasar beragama sesuai dengan ajaran
Islam Ahlusunnah Wal Jama’ah.
2) Menumbuh kembangkan budaya nilai-nilai akhlaqul karimah dalam
lingkungan Madrasah.
3) Menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman dan
kebutuhan masyarakat.
4) Mengembangkan kegiatan ekstrakulikuler untuk menggali bakat dan minat
murid.
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c. Tujuan
1) Mampu tekun dan terampil dalam melaksanakan rukun islam.
2) Memiliki standar pedoman perilaku akhlaqul karimah di lingkungan
madrasah.
3) Terlaksananya pembelajaran PAKEM di seluruh kelas.
4) Nilai rata-rata ketuntasan minimal dan UASBN mencapai 8,00.
5) Berdayasaing dan diterima di sekolah/madrasah favorit.
6) Mampu menguasai TIK khususnya program Microsoft Word dan Excel.
7) Mampu dan terampil dalam Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Jawa.
8) Berprestasi di tingkat kabupaten baik dalam bidang studi dan olahraga.
4. Profil Singkat MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo
a. Profil Madrasah
1) Nama Madrasah

: MI MA’ARIF NGRUPIT

2) N.I.S/N.P.S.N

: 20510470/6714271

3) Jalan dan Nomor

: Jl. Gambir Anom No. 23

4) Desa/Kelurahan

: Ngrupit

5) Kecamatan

: Jenangan

6) Kabupaten

: Ponorogo

7) Provinsi

: Jawa Timur

8) Kode Pos

: 63492

9) No. Telepon

: 0352 531507

10) Daerah

: Pedesaan
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11) Status Sekolah

: Swasta

12) Kelompok Sekolah

: Inti

13) Akreditasi

:B

14) SK Kelembagaan

: Nomor: 03290 Tgl: 28-11-2008

15) Penertiban SK (Ditanda tangani)

: BAP S/M

16) N.S.S/N.S.M

: 111235020021

17) Tahun Berdiri

: 1957

18) Luas Tanah

: 1300 m2

19) Kegiatan Belajar Mengajar

: Pagi

20) Bangunan Sekolah

: Milik Sendiri

21) Lokasi Sekolah

: Pinggiran Desa

22) Jarak ke Pusat Kecamatan

: 7,5 Km

23) Jarak ke Pusat Kota

: 8,5 Km

24) Terletak pada lintasan

: Pedesaan

25) Jumlah Keanggotaan rayon

:-

26) Organisasi Penyelenggara

: Yayasan

b. Sarana dan Prasarana
MI Ma’arif Ngrupit sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup
menunjang untuk proses kegiatan belajar dan mengajar. Namun jumlah
rombongan belajar lebih besar dari jumlah ruang belajar yang tersedia.
Prasarananya memiliki 10 ruang kelas dan satu ruang pinjam milik SMP Ma’arif
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5 Ponorogo, setiap ruang kelas dilengkapi papan tulis, almari, dan alat peraga
serta media gambar yang menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana dan
prasarana yang berada di luar kelas meliputi ruang guru, ruang kepala madrasah,
ruang klinik madrasah, ruang perpustakaan, ruang Laboratorium, Komputer,
toilet guru, toilet siswa, dan gudang madrasah. Untuk alat atau sarana olahraga
dan kesehatan kurang tersedia.
c. Data Guru dan Karyawan
Guru di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo dari 17 tenaga
kependidikan, di antaranya sebagai berikut:
Tabel 4.1
Keadaan Guru MI Ma’arif Ngrupit Jenangan

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nama
Elis Sri Winaroh, S.Pd.
Nur Cholis, S.Pd.I
Eko Agung Triantono, S.Kom.
Badrun
Puspita Endraswati, S.Pd.
Aris Ady Ariawan, S.Pd.
Sri Wahyuni, S.Pd.
Ika Lutfiana, S.Pd
Budi Hariyanto, S.Pd.
Siti Mualifah, S.Pd.I
Jumrotus Subianah, S.Pd.I.
Anik Achviana, S.Pd.I
Mar’atul Chasanah, S.Pd.
Marsono, S.Pd.I
Muhammad Latif Nahrowi, S.Pd.I.
Putra David Mahendra, S.Pd.I
Syamsul Mustofa
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Jabatan
Kepala Madrasah
Kurikulum dan Guru Kelas IV B
Tata Usaha dan Guru TIK
Guru Agama
Guru Kelas V A
Guru Kelas V B
Guru Kelas IV A
Guru Kelas III A
Guru Kelas III B
Guru Kelas II A
Guru Kelas II B
Guru Kelas I A
Guru Kelas I B
Guru Aswaja
Guru SKI dan Fiqih
Guru Qur’an Hadist
Penjaga Madrasah

d. Data Siswa pada Tahun Pelajaran 2017/2018
Siswa MI Ma’arif Ngrupit berjumlah 274 anak. Untuk lebih rinci jumlah
siswa dan siswi MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun pelajaran 2017/2018 dapat
dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:
Tabel 4.2
Jumlah Siswa MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo

Kelas
I
II
III
IV
V
VI
Total

Jumlah
Rombel
2
2
2
2
2
1

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

27
27
29
26
25
12

22
21
26
25
16
18

49
48
55
51
41
30
274

B. Deskripsi Data
1. Strategi Mengajar Guru MI Ma’arif Ngrupit Jenangan
Untuk mendapatkan data mengenai strategi mengajar guru menggunakan
metode angket langsung, yaitu angket yang dijawab oleh responden yang telah
ditentukan oleh peneliti. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 28
siswa. Adapun hasil skor strategi mengajar guru di MI ma’arif Ngrupit dapat
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.3
Skor Strategi Mengajar Guru Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Jumlah

Skor X1
68
67
62
59
58
57
55
54
53
51
50
49
48
47
45
41
40
39

Frekuensi
1
1
1
1
2
1
3
2
2
1
3
1
3
1
1
1
1
2
28

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada variabel strategi
mengajar guru adalah nilai 68 dimiliki 1 siswa dan skor terendah bernilai 39
dimiliki oleh 1 siswa.
2. Minat Belajar Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
Untuk memperoleh data tentang minat belajar siswa di kelas III MI Ma’arif
Ngrupit dapat diperoleh dengan penyebaran angket sama dengan strategi mengajar
guru di atas. Adapun hasil skor minat belajar siswa di kelas III MI Ma’arif
Ngrupit dapat dilihat pada tabel berkut:
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Tabel 4.4
Skor Minat Belajar Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Jumlah

Skor X2
58
55
54
52
51
50
49
47
46
43
41
40
39
38
34
32
28

Frekuensi
2
1
1
3
4
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
28

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada variabel minat
belajar siswa adalah bernilai 58 dimiliki 2 siswa dan skor terendah bernilai 28
dimiliki oleh 1 siswa.
3. Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
Deskripsi data tentang skor hasil belajar siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit
didapat dari hasil nilai UTS semester gasal tahun 2017/2018 yang diberikan oleh
guru kelas III. Dari hasil tersebut, maka dapat dilihat bahwa skor hasil belajar
siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.5
Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Jumlah

Skor Y
94
87
86
85
84
83
77
73
70
69
68
67
66
65
64
62
60

Frekuensi
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
9
28

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada variabel hasil
belajar matematika siswa adalah 94 dimiliki oleh 1 siswa dan skor terendah
bernilai 60 dimiliki 9 siswa.

C. Analisis Data tentang Strategi Mengajar Guru, Minat Belajar Siswa dan Hasil
Belajar Matematika Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
1. Analisis Data tentang Strategi Mengajar Guru MI Ma’arif Ngrupit
Untuk memperoleh data tentang strategi mengajar guru, peneliti
menggunakan metode angket yang disebarkan kepada 28 siswa. Kemudian dari
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data yang diperoleh, kemudian dicari nilai Mean (Mx) dan nilai Standar Deviasi
(SDx) atau simpangan baku untuk menentukan kategori baik, cukup, dan kurang.
Untuk menentukan besar nilai Mx dan SDx variabel strategi mengajar guru,
maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi Microsoft Excell 2010
sebagai aplikasi hitung. Adapun rincian nilai Mx dan SDx dapat dilihat dalam
lampiran 14 halaman 124.
Dari hasil data tersebut dapat diketahui Mx1 = 51,89285714 dan SDx1 =
7,480043997. Untuk menentukan strategi mengajar guru yang baik, cukup, atau
kurang maka dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai
berikut:
1) Skor lebih dari Mx + 1∙SDx adalah strategi mengajar guru kelas III di MI
Ma’arif Ngrupit baik.
2) Skor kurang dari Mx − 1∙SDx adalah strategi mengajar guru kelas III di MI
Ma’arif Ngrupit kurang.
3) Skor antara Mx + 1∙SDx sampai Mx − 1∙SDx adalah strategi mengajar guru
kelas III di MI Ma’arif Ngrupit cukup.
Mx + 1∙SDx = 51,89285714 + 1∙7,480043997
= 51,89285714 + 7,480043997
= 59,37290114 = 59 (dibulatkan)
Mx −1∙SDx = 51,89285714 − 1∙7,480043997
= 51,89285714 − 7,480043997
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= 44,41281314 = 44 (dibulatkan)
Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai (59) ke atas dikategorikan
strategi mengajar guru yang baik, sedangkan nilai (44) ke bawah dikategorikan
strategi mengajar guru yang kurang dan nilai (44) sampai (59) dikategorikan
strategi mengajar guru yang cukup. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategori
strategi mengajar guru dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.6
Kategorisasi Strategi Mengajar Guru Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
No
Nilai
Frekuensi
Presentase
Kategori
1
Lebih dari 59
3
11%
Baik
2
44-59
21
75%
Cukup
3
Kurang dari 44
4
14%
Kurang
Jumlah
28
100%

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa strategi mengajar guru
dengan frekuensi sebanyak 4 siswa dengan presentase 11% memiliki kategori baik,
strategi mengajar guru dengan frekuensi sebanyak 21 siswa dengan presentase 75%
memiliki kategori cukup dan untuk strategi mengajar guru dengan frekuensi 4
siswa dengan presentase 14% memiliki kategori kurang. Dari perhitungan di atas
dapat disimpulkan bahwa strategi mengajar guru kelas III di MI Ma’arif Ngrupit
termasuk dalam kategori cukup dengan presentase 75%.
2. Analisis Data tentang Minat Belajar Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
Untuk memperoleh data tentang minat belajar siswa, peneliti menggunakan
metode angket yang disebarkan kepada 28 siswa. Kemudian dari data yang
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diperoleh, kemudian dicari nilai Mean (Mx) dan nilai Standar Deviasi (SDx) atau
simpangan baku untuk menentukan kategori baik, cukup, dan kurang.
Untuk menentukan besar nilai Mx dan SDx variabel strategi mengajar guru,
maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi Microsoft Excell 2010
sebagai aplikasi hitung. Adapun rincian nilai Mx dan SDx dapat dilihat dalam
lampiran 15 halaman 125.
Dari hasil data tersebut dapat diketahui Mx2 = 45.85714286 dan SDx2 =
8.181796804. Untuk menentukan minat belajar yang baik, cukup, atau kurang
maka dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:
1) Skor lebih dari Mx + 1∙SDx adalah minat belajar siswa kelas III di MI Ma’arif
Ngrupit baik.
2) Skor kurang dari Mx − 1∙SDx adalah minat belajar siswa kelas III di MI
Ma’arif Ngrupit kurang.
3) Skor antara Mx + 1∙SDx sampai Mx − 1∙SDx adalah minat belajar siswa kelas
III di MI Ma’arif Ngrupit cukup.
Mx + 1∙SDx = 45.85714286 + 1∙8.181796804
= 45.85714286 + 8.181796804
= 54.03893966= 54 (dibulatkan)
Mx −1∙SDx = 45.85714286 − 1∙8.181796804
= 45.85714286 − 8.181796804
= 37.67534605 = 38 (dibulatkan)
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai (54) ke atas dikategorikan
minat belajar siswa yang baik, sedangkan nilai (38) ke bawah dikategorikan minat
belajar siswa yang kurang dan nilai (38) sampai (54) dikategorikan minat belajar
siswa yang cukup. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategori strategi mengajar
guru dapat dilihat pada tabel berikut:

No
1
2
3
Jumlah

Tabel 4.7
Kategorisasi Minat Belajar Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
Nilai
Frekuensi
Presentase
Kategori
Lebih dari 54
3
11%
Baik
38-54
21
75%
Cukup
Kurang dari 38
4
14%
Kurang
28
100%

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa dengan
frekuensi sebanyak 4 siswa dengan presentase 11% memiliki kategori baik, minat
belajar siswa dengan frekuensi sebanyak 21 siswa dengan presentase 75% memiliki
kategori cukup dan untuk minat belajar siswa dengan frekuensi 4 siswa dengan
presentase 14% memiliki kategori kurang. Dari perhitungan di atas dapat
disimpulkan bahwa minat belajar siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit termasuk
dalam kategori cukup dengan presentase 75%.
3. Analisis Data tentang Hasil Belajar Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
Untuk menentukan besar nilai My dan SDy variabel hasil belajar, maka
dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi Microsoft Excell 2010 sebagai
aplikasi hitung. Adapun rincian nilai My dan SDy dapat dilihat dalam lampiran 16
halaman 126. Dengan nilai Mean (Mx) dan nilai Standar Deviasi (SDy) atau

96

simpangan baku untuk menentukan kategori hasil belajar siswa yang meliputi
kategori baik, cukup, dan kurang.
Dari hasil data tersebut dapat diketahui My = 70 dan SDy = 11.42927412.
Untuk menentukan minat belajar yang baik, cukup, atau kurang maka dibuat
pengelompokan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:
1) Skor lebih dari My + 1∙SDy adalah hasil belajar siswa kelas III di MI Ma’arif
Ngrupit baik.
2) Skor kurang dari My − 1∙SDy adalah hasil belajar siswa kelas III di MI Ma’arif
Ngrupit kurang.
3) Skor antara My + 1∙SDy sampai My − 1∙SDy adalah hasil belajar siswa kelas
III di MI Ma’arif Ngrupit cukup.
My + 1∙SDy = 70 + 1∙11.42927412
= 70 + 11.42927412
= 81.4649884 = 81(dibulatkan)
My −1∙SDy = 70 − 1∙11.42927412
= 70 − 11.42927412
= 58.60644017 = 59 (dibulatkan)
Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai (81) ke atas dikategorikan
hasil belajar siswa yang baik, sedangkan nilai (59) ke bawah dikategorikan hasil
belajar siswa yang kurang dan nilai (59) sampai (81) dikategorikan hasil belajar
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siswa yang cukup. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategori hasil belajar siswa
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Kategorisasi Hasil Belajar Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit
No
1
2
3
Jumlah

Nilai
Lebih dari 81
59 – 81
Kurang dari 59

Frekuensi
8
20
0
28

Presentase
29%
71%
0%
100%

Kategori
Baik
Cukup
Kurang

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan
frekuensi sebanyak 8 siswa dengan presentase 29% memiliki kategori baik, hasil
belajar siswa dengan frekuensi sebanyak 20 siswa dengan presentase 71% memiliki
kategori cukup dan untuk hasil belajar siswa dengan frekuensi 0 siswa dengan
presentase 0% memiliki kategori kurang. Dari perhitungan di atas dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit termasuk
dalam kategori cukup dengan presentase 71%.
4. Korelasi Antara Strategi Mengajar Guru dan Minat Belajar Siswa dengan
Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III MI Ma’arif Ngrupit Tahun
2017/2018
Sebelum melakukan perhitungan untuk mengetahui hubungan antara
strategi mengajar guru dan minat belajar siswa dengan hasil belajar matematika
siswa kelas 3, maka dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu.
a. Uji Normalitas
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Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari setiap
variabel yang diteliti tersebut normal atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan rumus Lilliefors. Adapun hasil perhitungan uji normalitas
menggunakan aplikasi Microsoft Excell 2010 sebagai aplikasi hitung yang
dapat dilihat secara terperinci pada lampiran 17, 18, 19 halaman 127-129.
Kemudian diinterpretasikan dengan tabel nilai kritis uji lilliefors dapat dilihat
pada lampiran 26 halaman 147.
Pada lampiran 17, dipaparkan mengenai penghitungan data variabel
strategi mengajar guru. Dari penghitungan data diperoleh nilai Lmaksimal sebesar
0.089. Nilai tersebut kemudian diinterpretasikan dengan tabel nilai kritis uji
lilliefors, dengan jumlah n = 28 maka nilai Ltabel pada taraf signifikansi 0,05
adalah 0,173. Karena nilai Lmaksimal < dari Ltabel yakni 0,089 < 0,173, maka
dapat dinyatakan jika data variabel instrumen strategi mengajar guru
berdistribusi normal.
Pada lampiran 18, dipaparkan mengenai penghitungan data variabel
minat belajar siswa. Dari penghitungan data diperoleh nilai Lmaksimal sebesar
0.150. Nilai tersebut kemudian diinterpretasikan dengan tabel nilai kritis uji
lilliefors, dengan jumlah n = 28 maka nilai Ltabel pada taraf signifikansi 0,05
adalah 0,173. Karena nilai Lmaksimal < dari Ltabel yakni 0,150 < 0,173, maka
dapat dinyatakan jika data variabel instrumen minat belajar siswa berdistribusi
normal.
99

Pada lampiran 19, dipaparkan mengenai penghitungan data variabel hasil
belajar siswa. Dari penghitungan data diperoleh nilai Lmaksimal sebesar 0.169.
Nilai tersebut kemudian diinterpretasikan dengan tabel nilai kritis uji lilliefors,
dengan jumlah n = 28 maka nilai Ltabel pada taraf signifikansi 0,05 adalah
0,173. Karena nilai Lmaksimal < dari Ltabel yakni 0,169 < 0,173, maka dapat
dinyatakan jika data variabel instrumen hasil belajar siswa berdistribusi
normal. Untuk lebih jelasnya, berikut akan disajikan hasil uji normalitas data
sebagai berikut:
Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas Data

Variabel

N

X1

Kriteria Pengujian Ho

Keterangan

Lmaksimum

Ltabel

28

0,089

0,173

Data berdistribusi normal

X2

28

0,150

0,173

Data berdistribusi normal

Y

28

0,169

0,173

Data berdistribusi normal

b. Uji Korelasi Berganda
Untuk menjawab rumusan masalah ketiga yakni mengetahui apakah
terdapat hubungan antara strategi mengajar guru dan minat belajar siswa
dengan hasil belajar matematika siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan
tahun ajaran 2017/2018, peneliti menggunakan rumus analisis korelasi
berganda. Untuk mempermudah dalam perhitungan data maka peneliti
menggunakan aplikasi hitung yakni Microsoft Excell 2010.
Kemudian dilakukan pengujian kebenaran/kepalsuan dari hipotesa. Oleh
karena itu, peneliti harus mengkonsultasikan hasil rhitung dengan rtabel Henry E.
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Garret pada lampiran 24 hal. 134. Namun sebelum itu, peneliti harus mencari
derajat bebasnya (db) atau degress of freedomnya (df) dengan rumus db = n –
nr, dimana db adalah derajat bebas, n adalah number of cases dan nr adalah
banyaknya variabel yang dikorelasikan. Dalam penelitian ini, n = 28 nr = 2
maka db = 28 – 2 = 26. Dengan harga “r” pada taraf signifikansi sebesar 5%,
diperoleh harga rtabel 0,374. Adapun perhitungan setiap variabel sebagai
berikut:
1. Menganalisis data tentang hubungan antara strategi mengajar guru (variabel
x1) dengan hasil belajar (variabel y) diperlukan tabel penolong pada
lampiran 20 halaman 130. Yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus.
Dari perhitungan tersebut diperoleh harga rhitung = 0,898 dan rtabel = 0,374,
maka rhitung > rtabel yang artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya adalah
terdapat korelasi yang signifikan antara strategi mengajar guru dengan hasil
belajar matematika siswa kelas 3 di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun
pelajaran 2017/2018.
2. Menganalisis data tentang hubungan antara minat belajar siswa (variabel
x2) dengan hasil belajar (variabel y) diperlukan tabel penolong pada
lampiran 21 halaman 131. Yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus.
Dari perhitungan tersebut diperoleh harga rhitung = 0,842 dan rtabel = 0,374,
maka rhitung > rtabel yang artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya adalah
terdapat korelasi yang signifikan antara minat belajar siswa dengan hasil
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belajar matematika siswa kelas 3 di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan tahun
pelajaran 2017/2018.
3. Menganalisis data tentang hubungan antara strategi mengajar guru (variabel
x1) dengan minat belajar siswa (variabel x2) diperlukan tabel penolong pada
lampiran 22 halaman 132. Yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus.
Dari perhitungan tersebut diperoleh harga rhitung = 0,958 dan rtabel = 0,374,
maka rhitung > rtabel yang artinya Ha diterima. Maka kesimpulannya adalah
terdapat korelasi yang signifikan antara strategi mengajar guru dengan
minat belajar matematika siswa kelas 3 di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan
tahun pelajaran 2017/2018..
Langkah selanjutnya yaitu hasil analisis di atas dimasukkan ke
dalam rumus korelasi ganda diperlukan tabel penolong pada lampiran 23
halaman 133. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut:
(
√

)

√

√
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(

)

√

√
0,9002606213 = 0,9 (dibulatkan)
Dari perhitungan di atas maka diperoleh harga rhitung = 0,9 dan rtabel =
0,347. Maka rhitung > rtabel yang artinya Ha diterima. Kesimpulannya adalah
terdapat korelasi antara strategi mengajar guru dan minat belajar siswa
dengan hasil belajar matematika siswa kelas 3. Kontribusi secara simultan
r2 × 100%

= (0,900)2 × 100%
= 0,81 × 100%
= 0,81%

Sisanya = 99,19% dipengaruhi oleh faktor lain.
Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian signifikansi
terhadap hasil di atas dengan menghitung Fhitung sebagai berikut:
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(dibulatkan)
Ftabel

F(1-α)(dk=k)(ak=n-k-1)
F(0,95)(2.25)
3,38
Dari hasil di atas, kemudian dibandingkan dengan harga Ftabel

dengan db pembilang = k dan dk sebagai penyebut = (n-k-1). Jadi, dk
pembilang = 2 dan db penyebut = 25. Dengan taraf kesalahan 5% maka Ftabel
sebesar 3,38, yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Karena Fhitung > Ftabel
yakni 53,29 > 3,38, maka Ho ditolak, artinya terdapat korelasi yang
signifikan antara x1, x2 dan y. untuk tabel distribusi frekuensi dapat dilihat
pada lampiran 27 halaman 148.

D. Interpretasi dan Pembahasan
1. Strategi Mengajar Guru

104

Dalam strategi mengajar guru terdapat 3 siswa dengan persentase 11%
memiliki kategori baik, 21 siswa dengan presentase 75% memiliki kategori cukup
dan 4 siswa dengan presentase 14% memiliki kategori kurang. Dengan demikian
secara umum dapat disimpulkan bahwa strategi mengajar guru kelas 3 MI Ma’arif
Ngrupit termasuk dalam kategori cukup, karena presentase tertinggi terdapat pada
kriteria tersebut.
2. Minat Belajar Siswa
Dalam minat belajar siswa terdapat 3 siswa dengan persentase 11%
memiliki kategori baik, 21 siswa dengan presentase 75% memiliki kategori cukup
dan 4 siswa dengan presentase 14% memiliki kategori kurang. Dengan demikian
secara umum dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa kelas 3 MI Ma’arif
Ngrupit termasuk dalam kategori cukup, karena presentase tertinggi terdapat pada
kriteria tersebut.
3. Hasil Belajar
Dalam hasil belajar matematika siswa terdapat 8 siswa dengan persentase
29% memiliki kategori baik, 20 siswa dengan presentase 71% memiliki kategori
cukup dan 0 siswa dengan presentase 0% memiliki kategori kurang. Dengan
demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa
kelas 3 MI Ma’arif Ngrupit termasuk dalam kategori cukup, karena presentase
tertinggi terdapat pada kriteria tersebut.
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4. Korelasi antara Strategi Mengajar Guru dan Minat Belajar Siswa dengan
Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 3 di MI Ma’arif Ngrupit Tahun
2017/2018
Diperoleh harga rhitung = 0,900 dan rtabel = 0,374. Maka rhitung > rtabel yang
artinya Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat korelasi antara strategi
mengajar guru dan minat belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa
kelas 3. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang
ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang
tertera sebagai berikut:
Tabel 4.10
Teknik untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien korelasi

Interval Koefisien
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Tingkat Hubungan
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat kuat

Dari harga rhitung = 0,900 pada tingkat hubungan sangat kuat. Jadi, tingkat
hubungan antara strategi mengajar guru dan minat belajar siswa dengan hasil
belajar matematika siswa kelas 3 adalah sangat kuat. Dari hasil perhitungan di atas
dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara strategi
mengajar guru dan minat belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa
kelas 3 MI Ma’arif Ngrupit tahun pelajaran 2017/2018.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Strategi Mengajar Guru
Rata-rata strategi mengajar guru di kelas 3 dengan jumlah siswa 28 adalah =
51,89285714 dan standar deviasi = 7,480043997. Sebanyak 4 siswa dengan
presentase 11% memiliki kategori baik, strategi mengajar guru dengan frekuensi
sebanyak 21 siswa dengan presentase 75% memiliki kategori cukup dan untuk
strategi mengajar guru dengan frekuensi 4 siswa dengan presentase 14% memiliki
kategori kurang. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi
mengajar guru kelas III di MI Ma’arif Ngrupit termasuk dalam kategori cukup
dengan presentase 75%.
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2. Minat Belajar Siswa
Rata-rata minat belajar siswa di kelas 3 dengan jumlah siswa 28 adalah
45,85714286 dan standar deviasi

=

= 8,181796804. Sebanyak 4 siswa dengan

presentase 11% memiliki kategori baik, minat belajar siswa dengan frekuensi
sebanyak 21 siswa dengan presentase 75% memiliki kategori cukup dan untuk
minat belajar siswa dengan frekuensi 4 siswa dengan presentase 14% memiliki
kategori kurang. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa minat belajar
siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit termasuk dalam kategori cukup dengan
presentase 75%.
3. Hasil Belajar
Rata-rata hasil belajar matematika siswa di kelas 3 dengan jumlah siswa 28 adalah
= 70 dan standar deviasi = 11,42927412. Sebanyak 8 siswa dengan presentase 29%
memiliki kategori baik, hasil belajar siswa dengan frekuensi sebanssyak 20 siswa
dengan presentase 71% memiliki kategori cukup dan untuk hasil belajar siswa
dengan frekuensi 0 siswa dengan presentase 0% memiliki kategori kurang. Dari
perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas III MI
Ma’arif Ngrupit termasuk dalam kategori cukup dengan presentase 71%.
4. Korelasi antara Strategi Mengajar Guru (X1) dan Minat Belajar Siswa (X2)
dengan Hasil Belajar Matematika (Y)
Dari perhitungan di atas maka diperoleh harga rhitung = 0,900 dan rtabel = 0,347.
Maka rhitung > rtabel yang artinya Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat
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korelasi antara strategi mengajar guru dan minat belajar siswa dengan hasil belajar
matematika siswa kelas 3. Dimana hubungan ketiganya sebesar 0,81% dan 99,19%
dipengaruhi oleh faktor lain.

B. Saran
Beberapa saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di antaranya
adalah:
1. Bagi Siswa
Siswa hendaknya dapat meningkatkan minat dalam belajarnya agar dapat
mencapai hasil belajar yang maksimal. Siswa lebih tekun dalam mengerjakan
tugas-tugas yang diberikan guru baik di sekolah maupun di rumah. Siswa juga
diharapkan membiasakan belajar teratur setiap hari baik ada ulangan maupun
tidak.
2. Bagi Guru
Secara garis besar strategi mengajar guru di MI Ma’arif Ngrupit sudah baik, agar
kinerja guru tetap baik maka penggunaan media belajar dan sumber belajar harus
ditingkatkan yaitu pada waktu mengajar guru lebih sering menggunakan media,
karena dengan media yang baik mengajar akan lebih efektif dan efisien selain itu
siswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas.
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Bagi guru untuk selalu berperan aktif dalam membimbing belajar dan
memberikan dorongan agar siswa mampu memperbaiki kualitas dirinya sehingga
mampu bersaing ditengah-tengah masyarakat.
3. Bagi peneliti berikutnya
Hendaknya untuk peneliti berikutnya bisa mengambil faktor-faktor lain selain
diterangkan dalam skripsi ini yang berhubungan dengan variabel tersebut.
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