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ABSTRAK 

 

Suryani, Ilma Pangestu. Strategi Guru dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa di MIN 6 Ponorogo, Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo, PembimbingH. 

Mukhlison Effendi, M.Ag. 

Kata Kunci: Strategi Guru, Hasil Belajar Siswa 

Proses kegiatan belajar mengajar akan berjalan sesuai 

dengan tujuan pendidikan, salah satunya karena adanya guru. 

Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik, 

mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan siswanya. 

Dalam kegiatan pembelajaran terdapat proses dan juga hasil 

belajar. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah, 

guru perlu menerapkan strategi dalam pembelajaran. Melalui 

penerapan beberapa strategi, dapat membuat siswa menjadi 

semangat dan mampu memahami pembelajaran yang 

disampaikan guru. Hal ini sesuai dengan hasil belajar siswa di 

MIN 6 Ponorogo, yang mengalami peningkatan setelah guru 

menerapkan berbagai strategi dalam melaksanakan 

pembelajaran.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 

strategi guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 

di MIN 6 Ponorogo,(2) mendeskripsikan peningkatan hasil 

belajar siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo, (3) 

mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan 

menghambat peningkatan hasil belajar siswa kelas IV di MIN 6 

Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun teknik yang 
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peneliti pakai untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif, reduksi data, penyajian data, kemudian kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) strategi 

guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MIN 

6 Ponorogo adalah: Strategi Komunikasi Efektif, Metode 

Pembelajaran, Strategi PAIKEM, Strategi CTL (Contextual 

Teaching Learning), dan Penggunaan Media Pembelajaran (2) 

peningkatan hasil belajar siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo 

yaitu setelah guru menerapkan berbagai strategi, hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan, siswa yang awalnya 

mendapatkan nilai kurang dari KKM, setelah guru menerapkan 

strategi tersebut nilainya menjadi meningkat dan melebihi 

KKM.(3) sedangkan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat peningkatan hasil belajar siswa kelas IV di MIN 6 

Ponorogo, yaitu siswa, guru, dan lingkungan (madrasah, 

keluarga, dan masyarakat). 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan iklim kehidupan berbangsa dan 

bernegara, sektor pendidikan memegang peranan penting 

dalam mengonstruksi pembangunan dan perkembangan. 

Keberadaan pendidikan seperti anak kunci yang akan 

membuka pintu gerbang menuju alam masa depan. Sebab, 

dalam pendidikan terjadi proses perekayasaan dan 

pembentukan manusia menjadi sumber daya yang 

berkemampuan sesuai dengan rumusan tujuan yang 

ditetapkan.
1
 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk 

mengembangkan kualitas manusia.
2
 Pendidikan 

memegang peranan penting dalam menentukan nasib suatu 

bangsa karena mempunyai mata rantai yang berhubungan 

dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, 

kepribadian dan lain-lain, dari potensi manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Pendidikan pada dasarnya 

merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik, 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung 

dalam lingkungan tertentu. Interaksi ini disebut interaksi 

                                                           
1
 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, 

Kualifikasi, dan Kompetensi Guru (Yogyakarta: Arruz Media, 2013), 7. 
2
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 19. 



2 
 

 

pendidikan, yaitu saling pengaruh antara pendidik dengan 

peserta didik.
3
 

Pada pendidikan yang sesungguhnya dari anak 

dituntut pengertian bahwa anak harus memahami apa yang 

dikehendaki oleh pemegang kewibawaan dan menyadari 

bahwa hal yang diajarkan adalah perlu baginya. Dengan 

singkat dapat dikatakan bahwa ciri utama dalam 

pendidikan yang sesungguhnya ialah adanya kesiapan 

interaksi edukatif antara pendidik dan terdidik. Anak 

sebagai pihak yang membutuhkan pendidikan, maka batas 

kemampuan pendidikan yang diberikan kepadanya 

ditentukan oleh kualitas potensi yang ada dalam anak atau 

ditentukan oleh bidang masing-masing anak. Jika anak 

didik dikatakan pihak yang membutuhkan pendidikan, 

maka pendidik adalah pihak yang memberikan 

pendidikan.
4
 Dalam pendidikan tentunya seseorang tidak 

dapat menyelesaikan jenjang kehidupannya dengan 

serangkaian kemampuan intelektual atau teknis tertentu 

tanpa belajar. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut 

Thursan Hakim sebagaimana dikutip Hamdani, belajar 

adalah suatu proses perubahan dalam kepribadian 

                                                           
3
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses 

Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 3. 
4
 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 53. 



3 
 

 

manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam 

bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, 

seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-

lain.
5
 

Belajar dan mengajar sebagai suatu proses 

mengandung tiga unsur yang dapat dibedakan, yaitu tujuan 

pengajaran (instruksional), pengalaman (proses) belajar-

mengajar, dan hasil belajar.  Hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Menurut Gagne 

sebagaimana dikutip Nana Sudjana membagi lima kategori 

hasil belajar yaitu: informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan 

motorik.
6
 

Guru merupakan pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal, 

maupun dalam jenjang level pendidikan peserta didik. 

Sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan 

yang dimiliki guru, dan bagaimana cara guru itu 

mengajarkan pengetahuan itu kepada anak-anak didiknya, 

turut menentukan bagaimana hasil belajar yang dapat 

                                                           
5
 Hamdani. M. A., Strategi Belajar Mengajar (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2011), 20-21. 
6
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 22. 
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dicapai anak.
7
 Guru harus bertanggung jawab atas hasil 

kegiatan belajar mengajar anak melalui interaksi belajar 

mengajar. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi 

berhasil tidaknya proses belajar, oleh karena itu guru 

selain menguasai materi yang akan diajarkan, guru juga 

harus menguasai prinsip-prinsip belajar.
8
 

Salah satu indikasi dari keberhasilan proses 

kegiatan belajar mengajar adalah mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif. Selain itu keberhasilan 

proses kegiatan belajar mengajar adalah guru mampu 

membekali siswa dengan ilmu dan pengalaman. Guru 

harus mampu membangkitkan hasrat dan semangat belajar 

siswa kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun. Dalam 

jiwa mereka harus senantiasa tertanam arti, manfaat, 

penghargaan, pengharapan, dan keberhasilan dari sebuah 

pendidikan.  

Namun, dalam setiap kegiatan proses belajar 

mengajar tidak selalu berjalan dengan tujuan yang 

diinginkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

belajar mengajar adalah siswa. Siswa dengan berbagai 

kemampuan yang dimilikinya sudah pasti mempunyai 

gaya belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang mudah 

menerima materi pelajaran yang disampaikan guru, dan 

juga ada yang sulit. 

                                                           
7
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), 104-105. 
8
 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2014), 33. 
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Sulitnya siswa mengingat dengan baik setiap 

materi yang disampaikan guru disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya dikarenakan kurang paham, kurang 

memerhatikan, jenuh, bosan, atau tidak menyukai mata 

pelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mempunyai 

keterampilan dalam mengajar. Guru yang berhasil adalah 

guru yang menjadi inspirasi dan sumber rujukan bagi 

peserta didiknya dalam belajar, di mana dalam hal tersebut 

akan terwujud dengan strategi belajar yang tepat bagi 

peserta didik.
9
 

Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan 

ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau 

tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang 

terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan 

sarana penunjang kegiatan.
10

 Untuk melaksanakan tugas 

secara profesional, guru memerlukan wawasan yang 

mantap tentang kemungkinan-kemungkinan strategi 

belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan belajar yang 

telah dirumuskan. Untuk membuat pembelajaran menjadi 

berhasil dan efektif, guru dapat menempuh berbagai 

strategi.
11

 

                                                           
9
 Euwis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(Classroom Management): Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2015), 186. 
10

 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 3-4. 
11

 Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan 

Humor (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 19. 
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Salah satu strategi yang harus dimiliki guru yaitu 

komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi adalah 

proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, 

dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti 

kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lainnya. 

Proses komunikasi melibatkan banyak faktor, antara lain 

pelaku atau peserta, pesan (meliputi bentuk, isi, dan cara 

penyajiannya), saluran atau alat yang dipergunakan untuk 

menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau akibat 

yang terjadi.
12

 

Komunikasi dapat terjadi pada siapa saja, baik 

antara guru dengan siswanya, orang tua dengan anaknya, 

pimpinan dengan bawahannya, antara sesama karyawan 

dan lain sebagainya. Komunikasi juga bisa terjadi di mana 

saja, misalnya di rumah, kantor, pasar, dan terutama di 

dalam kegiatan proses kegiatan belajar mengajar. Ketika 

siswa tidak memahami materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru, kemudian guru hanya diam saja, maka siswa 

tidak akan paham dengan materi yang disampaikan 

kemudian hasil belajarnya menjadi rendah. Contoh 

tersebut menandakan betapa pentingnya komunikasi. Hal 

tersebut jelas bahwa informasi dapat memberikan efek 

yang lebih besar terhadap kelangsungan kegiatan 

khususnya kegiatan belajar mengajar.  

Guru dalam proses pelaksanaan tugasnya perlu 

memperhatikan komunikasi baik antara guru dengan 

                                                           
12

 Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 32-33. 
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kepala sekolah, guru dengan guru, dan guru dengan 

personalia lainnya di sekolah khususnya antara guru 

dengan siswa. Komunikasi yang baik akan menjalin 

interaksi seluruh komponen yang ada dalam sistem 

sekolah. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru akan 

berhasil jika ada komunikasi yang baik dengan siswa 

sebagai komponen yang diajar. Kinerja guru akan 

meningkat seiring adanya kondisi komunikasi yang 

ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. 

Komunikasi yang dilakukan antara guru dengan 

siswa di sini adalah komunikasi efektif. Komunikasi 

efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan 

perubahan sikap pada orang lain yang dapat terlihat dalam 

proses komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah 

memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang 

disampaikan antara komunikator dan komunikan sehingga 

bahasa yang digunakan oleh komunikator lebih jelas dan 

lengkap, serta dapat dipahami dengan baik oleh 

komunikan. Komunikasi yang efektif ditandai dengan 

adanya pemahaman, dapat menimbulkan kesenangan, 

mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang 

baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan.
13

 

Berdasarkan studi pendahuluan di MIN 6 

Ponorogo, ada beberapa siswa kelas IV yang tidak sopan 

terhadap guru, pada saat pembelajaran siswa tidak 

memperhatikan guru bahkan ada siswa yang keluar kelas 

                                                           
13

 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Sosial (Bnadung: CV 

Pustaka Setia, 2015), 219-222. 
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dan membeli jajan sehingga siswa tidak memahami materi 

yang disampaikan guru. Selain itu ada beberapa siswa 

tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru dan 

tidak mau mengerjakan soal Ujian Tengah Semester 

sehingga hasil belajar siswa rendah atau dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM).
14

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti 

Fatimah selaku guru agama di MIN 6 Ponorogo, beliau 

menyatakan bahwa ada beberapa siswa yang tidak mau 

mengerjakan tugas, padahal pihak sekolah sudah 

memberikan hukuman seperti menyiram tanaman, 

membersihkan halaman dan lain-lain, namun siswa 

tersebut malah lebih senang mendapatkan hukuman 

sehingga hasil belajar siswa rendah.
15

 

Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya 

dokumentasi yaitu hasil belajar siswa kelas IV pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Setelah melakukan wawancara 

dengan salah  satu siswa kelas IV yang bernama Agung 

Ridho Saputra, menyatakan bahwa tidak peduli jika 

mendapatkan nilai rendah itu tidak masalah bagi dirinya 

dia hanya mau mengerjakan tugas dari guru yang 

disukainya.
16

 

                                                           
14

 Hasil Observasi di MIN 6 Ponorogo pada tanggal 09 Oktober 

2018. 
15

 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Fatimah Selaku Guru Agama 

Kelas IV di MIN 6 Ponorogo pada tanggal 10 Oktober 2018. 
16

Hasil Wawancara dengan Agung Ridho Saputra, Salah Satu 

Siswa Kelas IV di MIN 6 Ponorogo pada tanggal 15 Oktober 2018. 
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Dengan melihat realita yang terjadi di MIN 6 

Ponorogo, para guru khususnya guru kelas IV sudah 

menerapkan beberapa strategi dalam kegiatan belajar 

mengajar, salah satunya yaitu melakukan komunikasi 

efektif terhadap siswanya pada saat proses kegiatan belajar 

mengajar selalu memberikan informasi yang jelas dan 

seefektif mungkin, menggunakan media yang memadai, 

serta pemilihan dengan seksama apa yang akan 

disampaikannya sehingga siswa menjadi paham dengan 

materi pelajaran, siswa mau mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, dan juga mau mengerjakan soal-soal Ujian 

Tengah Semester (UTS) dengan lancar sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berangkat dari uraian di atas, peneliti menganggap 

bahwa masalah   ini perlu untuk diteliti, dengan ini peneliti 

mengambil judul “STRATEGI GURU DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI MIN 

6 PONOROGO”  

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian 

ini, perlu diidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah 

yang timbul, yang menjadikan penelitian ini dilakukan, di 

antaranya: memperlihatkan bahwa pada kegiatan proses 

belajar mengajar masih ada siswa yang tidak sopan 

terhadap guru, pada saat pembelajaran siswa tidak 

memperhatikan guru bahkan ada siswa yang keluar kelas 

dan membeli jajan sehingga siswa tidak memahami materi 
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yang disampaikan guru. Selain itu ada beberapa siswa 

tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru dan 

tidak mau mengerjakan soal ujian tengah semester 

sehingga hasil belajar siswa rendah atau di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan beberapa 

masalah di atas, peneliti memfokuskan pembahasan dalam 

penelitian ini pada strategi guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa di MIN 6 Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas IV di 

MIN 6 Ponorogo? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat peningkatan 

hasil belajar siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan strategi guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MIN 6 

Ponorogo. 
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2. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 

siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat peningkatan hasil belajar siswa kelas IV 

di MIN 6 Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoretis 

Secara teoretis dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

keilmuan khususnya yang berkaitan dengan strategi 

guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah/Madrasah  

Sebagai kajian tolak ukur bagi sekolahan 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru (Pendidik) 

Sebagai masukan kepada guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa di MIN 6 

Ponorogo sehingga tujuan pendidikan yang telah 

direncanakan dan ditetapkan tercapai secara 

optimal. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan referensi untuk menambah 

dan mengembangkan wawasan pengetahuan 
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tentang strategi guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa di MIN 6 Ponorogo. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan skripsi jenis penelitian kualitatif, 

pembahasan dalam laporan skripsi dikelompokkan menjadi 

enam bab. Pembahasan skripsi terdiri dari bab yang 

sebelumnya diawali bagian-bagian formalitas meliputi, 

halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman persembahan, halaman pengesahan, 

halaman motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Setiap bab 

memiliki sub bab yang saling berkaitan satu sama lain, 

yaitu sebagai berikut: 

Bab I ini berisi pendahuluan yang berfungsi untuk 

memaparkan latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II, membahas tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori. Dalam kajian teori, berisi 

tentang teori-teori yang berhubungan dengan strategi guru 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang 

digunakan meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 
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Bab IV, berisi tentang temuan penelitian yang 

meliputi deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. 

Deskripsi data umum berisi paparan data mengenai sejarah 

berdirinya MIN 6 Ponorogo, letak geografis, visi dan misi 

MIN 6 Ponorogo, tujuan MIN 6 Ponorogo, profil singkat 

MIN 6 Ponorogo, sarana dan prasarana, struktur organisasi 

MIN 6 Ponorogo, prestasi siswa MIN 6 Ponorogo, dan 

hasil belajar siswa kelas IV. Kemudian, deskripsi data 

khusus berisi tentang strategi guru dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Bab V, membahas tentang analisis strategi guru 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo.  

Bab VI, merupakan titik akhir dari pembahasan 

yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta penutup 

yang terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian yang akan penulis 

teliti, maka penulis melakukan telaah pustaka dengan 

mencari judul penelitian yang dilaksanakan oleh penelitian 

terdahulu, diantaranya: 

1. Dari hasil penelitian terdahulu oleh Annas Kuncoro 

Abdurrahman tahun 2017 dengan judul “STRATEGI 

GURU DALAM MENCAPAI PROFESIONALISME 

GURU DI  SMA NEGERI 3 BOYOLALI TAHUN 

PELAJARAN 2015/2016”. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah peserta didik akan 

lebih tertarik dengan metode yang mampu membuat 

interaksi dan komunikasi antara guru dan peserta didik 

dapat terjalin. Informan BG dan DN yang menyukai 

metode ceramah Bu Rupadmi. Walaupun ceramah 

merupakan metode yang biasa digunakan oleh guru dan 

kurang diminati oleh peserta didik, namun Bu Rupadmi 

dapat membawakan materi pelajarannya dengan 

bercerita tentang sejarah bukan hanya nasional tetap 
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2. juga lokal serta diselingi dengan canda tawa yang dapat 

membuat peserta didik menyukai cara mengajarnya.
17

 

Persamaan pembahasan dengan skripsi 

terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

membahas tentang strategi guru, sedangkan 

perbedaannya adalah pada fokus pembahasan di skripsi 

adalah strategi guru dalam mencapai profesionalisme 

guru, sedangkan yang peneliti tulis adalah strategi guru 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Dari hasil penelitian terdahulu oleh Tuti Auliyah Tahir 

tahun 2014 dengan judul “PERANAN KINERJA 

GURU DALAM MENINGKATKAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA KELAS IV DI MI YASPI 

SAMBUNG JAWA MAKASSAR”. Kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini yaitu:  

a) Gambaran kinerja guru di MI Yaspi Sambung Jawa 

Makassar berperan dengan baik, hal ini dapat dilihat 

dari data yang diperoleh yakni guru mengajar 

dengan sepenuh hati sehingga menimbulkan rasa 

kagum bagi peserta didiknya untuk senantiasa  

mengikuti gurunya, baik itu nasihat, perintah, serta 

sifat yang dimiliki oleh gurunya.  

b) Tingkat prestasi belajar siswa di MI Yaspi Sambung 

Jawa Makassar berada dalam kategori baik yang 

dianalisis oleh data, hal ini dapat diketahui dengan 
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melihat hasil rata-rata dalam raport yang dicapai 

oleh siswa kelas IV di MI Yaspi Sambung Jawa 

Makassar adalah 8 dan ini merupakan keberhasilan 

bagi sekolah tersebut.  

c) Peranan kinerja guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas IV di MI Yaspi Sambung Jawa 

Makassar tergolong sangat baik, dimana para guru 

dapat menarik perhatian peserta didiknya sehinga 

para peserta didik merasa nyaman diajar oleh 

gurunya,dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

gambaran tingkat Peranan KinerjaGuru dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di MI Yaspi 

Sambung Jawa Makassar berperan dengan baik.
18

 

Persamaan pembahasan dengan skripsi 

terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

membahas tentang hasil atau prestasi belajar siswa, 

sedangkan perbedaannya adalah pada fokus 

pembahasan di skripsi adalah peranan kinerja guru 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, sedangkan 

yang peneliti tulis adalah strategi guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Dari hasil penelitian terdahulu oleh Arlina tahun 2016 

dengan judul “STRATEGI GURU DALAM 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PESERTA 

DIDIK MATA PELAJARAN PAI DI SMPN 2 
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 Tuti Auliyah Tahir, Peranan Kinerja Guru dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa Kelas IV Di MI Yaspi Sambung Jawa 

Makassar(Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2014), 79. 



18 
 

 

SUMERGEMPOL TULUNGAGUNG”. Kesimpulan 

yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pada 

proses pembelajaran mata pelajaran PAI di SMPN 2 

Sumbergempol Tulungagung yaitu secara teoretis, pada 

pelaksanaan proses pembelajaran, guru menggunakan 

strategi pembelajaran yang telah direncanakan 

sebelumnya. Strategi yang digunakan pada proses 

pembelajaran diterapkan dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

kelas dan materi yang akan disampaikan. Sehingga 

proses pembelajaran berlangsung dengan efektif dan 

efisien. Sedangkan secara empiris, berdasarkan data 

yang diperoleh dari lapangan bahwa dalam 

pelaksanaannya, proses pembelajaran mata pelajaran 

PAI di SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung yaitu 

menggunakan paduan dari strategi pembelajaran 

langsung dan pembelajaran interaktif. Dengan beberapa 

strategi pembelajaran seperti di dalam guru mengajar 

atau menyampaikan materi pembelajaran pada saat guru 

menjelaskan materi tersebut dengan memberikan 

contoh atau mengaitkan dengan kehidupan yang riil. 

Sehingga para peserta didik akan lebih mudah untuk 

memahami materi tersebut karena mereka melihat 

contohnya langsung dari kehidupan nyata sehari-hari 

yang mungkin pernah mereka alami. Di dalam mengajar 

guru lebih dominan menggunakan strategi langgung 

yang dirasa lebih efektif dan lebih mudah di pahami 

peserta didik. Dari keseluruhan strategi pembelajaran 
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yang ada memang semuanya memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, tetapi guru dapat memilih 

dan menentukan strategi mana yang lebih efektif di 

dalam mengajar sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajar para peserta didik di SMPN 2 Sumbergempol 

Tulungagung. Dan juga dengan mengajak para peserta 

didik untuk mengikuti kegiatan tambahan yang bertema 

keagamaan yang ada di sekolah, sehingga tidak hanya 

prestasi akademiknya saja yang meningkat tetapi juga 

prestasi non akademik yang dapat juga membawa 

harum namasekolah tersebut.
19

 

Persamaan pembahasan dengan skripsi 

terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

membahas tentang strategi guru dalam meningkatkan 

hasil belajar atau prestasi siswa, sedangkan 

perbedaannya adalah pada fokus pembahasan di skripsi 

adalah strategi guru dalam meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik mata pelajaran PAI, sedangkan 

yang peneliti tulis adalah strategi guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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B. Kajian Teori 

1. Strategi Guru 

a. Pengertian Strategi 

Secara bahasa, strategi bisa diartikan 

sebagai siasat, kiat, trik, atau cara.
20

 Sedangkan 

secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu 

upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi 

untuk sampai pada tujuan. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip oleh 

Hamdani, strategi adalah rencana mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
21

 

Strategi juga mempunyai pengertian suatu 

garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam 

usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.
22

 

Istilah strategi pada awalnya digunakan dalam dunia 

militer yang diartikan sebagai cara penggunaan 

seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu 

peperangan. Sekarang, istilah strategi banyak 

digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang 

bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan 

dalam mencapai tujuan. Seorang guru yang 

mengharapkan hasil baik dalam proses 

pembelajaran akan menerapkan suatu strategi agar 
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hasil belajar siswanya mendapat prestasi yang 

terbaik.
23

 

b. Pengertian Guru 

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan 

Dosen No. 14 Tahun 2005 pasal 2, guru dikatakan 

sebagai tenaga profesional yang mengandung arti 

bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh 

seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, 

kompetensi, dan sertifikasi pendidik sesuai dengan 

persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang 

pendidikan tertentu.
24

 

Guru adalah tenaga profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

siswa pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

menengah. Orang yang disebut guru adalah orang 

yang memiliki kemampuan merancang program 

pembelajaran, serta mampu menata dan mengelola 

kelas agar siswa dapat belajar dan pada akhirnya 

dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan 

akhir dari proses pendidikan.
25

 

Guru adalah tenaga pendidik yang 

memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada 

anak didik di sekolah. Selain memberikan sejumlah 
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ilmu pengetahuan, guru juga bertugas menanamkan 

nilai-nilai dan sikap kepada anak didik agar anak 

didik memiliki kepribadian yang paripurna. Dengan 

ilmu yang dimilikinya, guru membimbing anak 

didik dalam mengembangkan potensinya.
26

 

c. Tugas Guru 

Pakar pendidikan di Barat telah melakukan 

penelitian tantang tugas guru yang haru 

dijalankannya. Tugas tersebut antara lain: 

1) Mendidik 

Mendidik adalah mengajak (memotivasi, 

mendukung, membantu, dan menginspirasi) 

orang lain untuk melakukan tindakan positif 

yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain 

atau lingkungan.  

2) Mengajar 

Usman sebagaimana yang dikutip Tutik 

mengemukakan bahwa mengajar pada 

prinsipnya adalah membimbing peserta didik 

dalam kegiatan belajar mengajar atau 

mengandung pengertian bahwa mengajar 

merupakan suatu usaha mengorganisasi 

lingkungan dalam hubungannya dengan peserta 

                                                           
26

 Pupuh dan Sobry, Strategi Belajar Mengajar, 43. 



23 
 

 
 

didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan  

terjadinya proses belajar.
27

 

3) Membimbing  

Membimbing jika ditinjau dari segi isi, 

maka membimbing berkaitan dengan norma dan 

tata tertib. Dilihat dari segi prosesnya, maka 

mendidik dapat dilakukan dengan mencapai atau 

mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni dengan 

menggunakan strategi dan metode mengajar 

yang sesuai dengan perbedaan individual 

masing-masing peserta didik. 

4) Mengarahkan 

Mengarahkan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh instruktur atau pembina, pelatih 

atau guru kepada peserta didik agar dapat 

mengikuti apa yang diperintahkan sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai. 

5) Melatih 

Melatih bila ditinjau dari segi isi adalah 

berupa keterampilan atau kecakapan hidup. Bila 

ditinjau dari prosesnya, maka melatih dilakukan 

dengan menjadi contoh dan teladan dalam hal 

moral dan kepribadian. Sedangkan bila ditinjau 

dari strategi dan metode yang dapat digunakan, 
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yaitu melalui praktik kerja, simulasi, dan 

magang.
28

 

6) Penilaian Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan 

atau cara yang ditujukan untuk mengetahui 

tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan 

juga proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pada tugas ini, seorang guru dituntut memiliki 

kemampuan dalam menentukan pendekatan dan 

cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat 

evaluasi, pengolahan dan penggunaan hasil 

evaluasi yang ditujukan bagi peningkatan 

kualitas pembelajaran dan peserta didik.
29

 

d. Strategi Guru 

Strategi guru dapat diartikan sebagai suatu 

usaha atau cara yang dilakukan oleh guru untuk 

memperoleh keberhasilan dan tujuan yang telah 

ditentukan. Guru dalam melaksanakan tugasnya, 

dituntut dapat memahami dan memiliki 

keterampilan yang memadai dalam 

mengembangkan berbagai model pembelajaran 

yang efektif, kreatif dan menyenangkan.
30
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Ada empat strategi dasar yang bisa 

dilakukan guru dalam proses kegiatan belajar 

mengajar yang meliputi: 

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi 

dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan 

kepribadian anak didik sebagaimana yang 

diharapkan. 

2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar 

berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup 

masyarakat. 

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan 

teknik belajar mengajar yang dianggap paling 

tepat dan efektif. 

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal 

keberhasilan atau kriteria serta standar 

keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman 

oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil 

kegiatan belajar yang selanjutnya akan dijadikan 

umpan balik buat penyempurnaan sistem 

internasional yang bersangkutan secara 

keseluruhan.
31

 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut 
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aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil 

dari kegiatan belajar. Menurut Nawawi 

sebagaimana dikutip 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 mengenal sejumlah 

materi pelajaran tertentu.
32

 

Hasil belajar menurut Jenkis dan Unwin 

sebagaimana dikutip Euwis dan Donni adalah 

pernyataan yang menunjukkan tentang apa yang 

mungkin dikerjakan peserta didik sebagai hasil 

kegiatan belajarnya.
33

 Secara sederhana hasil belajar 

siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar mengajar.
34

 

Menurut Bloom sebagaimana dikutip Jamil, 

hasil belajar mencakup kemampuan aspek  kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

1) Aspek kognitif adalah kemampuan yang 

berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan 

memecahkan masalah, seperti kemampuan 

komprehensif, aplikatif, sintesis, analisis, dan 

pengetahuan evaluatif. 
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2) Aspek afektif adalah kemampuan yang 

berhubungan dengan sikap, nilai, minat, dan 

apresiasi.   

3) Aspek psikomotorik mencakup tujuan yang 

berkaitan dengan keterampilan (skill) yang 

bersifat manual atau motorik.
35

 

b. Macam-macam Hasil Belajar 

1) Pemahaman konsep 

Pemahaman adalah seberapa besar siswa 

mampu menerima, menyerap, dan memahami 

pelajaran yang diberikan oleh guru kepada 

siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami 

serta mengerti apa yang dirasakan berupa hasil 

penelitian atau observasi langsung yang 

dilakukan.  

2) Keterampilan proses 

Usman dan Setiawati sebagaimana 

dikutip Susanto mengemukakan bahwa 

keterampilan proses merupakan keterampilan 

yang mengarah kepada pembangunan 

kemampuan mental, fisik, dan sosial yang 

mendasar sebagai penggerak kemampuan yang 

lebih tinggi dalam diri individu siswa. 

Keterampilan berarti kemampuan menggunakan 

pikiran, nalar, dan perbuatan secara efektif dan 
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efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu, 

termasuk kreativitasnya. 

3) Sikap 

Anwar sebagaimana dikutip Ahmad 

Susanto mengungkapkan tentang struktur sikap 

terdiri atas tiga komponen yang saling 

menunjang yaitu:  

a) Komponen kognitif merupakan presentasi 

apa yang dipercayai oleh individu pemilih 

sikap. 

b) Komponen afektif yaitu perasaan yang 

menyangkut emosional. 

c) Komponen konatif merupakan aspek 

kecenderungan berperilaku tertentu sesuai 

dengan sikap yang dimiliki seseorang.
36

 

c. Tujuan Hasil Belajar 

Adapun tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk:  

1) Mengetahui tingkat penguasaan peserta didik 

terhadap materi yang telah diberikan. 

2) Mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, 

dan sikap peserta didik terhadap program 

pembelajaran. 

3) Mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian 

hasil belajar peserta didik dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan. 
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4) Mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta 

didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Keunggulan peserta didik dapat dijadikan dasar 

bagi guru untuk memberikan pembinaan dan 

pengembangan lebih lanjut, sedangkan 

kelemahannya dapat dijadikan acuan untuk 

memberikan bantuan atau bimbingan.
37

 

d. Indikator Keberhasilan dalam Pembelajaran 

Keberhasilan atau kegagalan dalam proses 

belajar mengajar merupakan sebuah ukuran atas 

proses pembelajaran. Belajar dikatakan berhasil 

apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang 

diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara 

individu maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam pengajaran 

khusus telah dicapai oleh siswa baik secara 

individual maupun kelompok. 

3. Terjadinya proses pemahaman materi yang 

mengantarkan materi tahap berikutnya.
38

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

tentunya banyak faktor yang mempengaruhi 

berhasil atau tidaknya pembelajaran tersebut. Faktor 

yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua 
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golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor internadalahfaktor yang ada dalamdiri 

individu yang sedang belajar, sedangkan faktor 

ekstern adalahyang berada di luarindividu.
39

 

1) Faktor Intern (Internal Siswa) 

Faktor kemampuan siswa besar sekali 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa yang 

dicapai. Faktor intern antara lain: faktor-faktor 

jasmaniah (faktor kesehatan dan cacat tubuh); 

psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan); dan 

kelelahan (kelelahan jasmani dan rohani).  

2) Faktor Ekstern 

a) Keluarga 

Faktor keluarga: (cara orang tua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan). 

b) Sekolah 

Faktor sekolah meliputi: metode 

mengajar, kurikulum, disiplin, media 

pembelajaran, standar pelajaran di atas 

ukuran, keadaan gedung, metode mengajar, 

dan tugas rumah. 
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c) Masyarakat 

Faktor masyarakat, meliputi: 

kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan 

masyarakat.
40

 

Sedangkan menurut Pupuh dan Sobry, 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

belajar mengajar yaitu: 

1) Tujuan 

Tujuan merupakan muara pangkal dari 

proses belajar mengajar. Oleh karena itu, tujuan 

menjadi pedoman arah sekaligus sebagai 

suasana yang akan dicapai dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

2) Guru 

Keberhasilan pembelajaran banyak 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya 

adalah faktor guru dapat melaksanakan 

pembelajaran. Untuk itu, dalam melaksanakan 

pembelajaran, guru harus berpijak pada prinsip-

prinsip tertentu.  

Dimyati dan Mudjiono sebagaimana 

dikutip Arifin mengemukakan ada tujuh prinsip 

pembelajaran, yaitu: perhatian dan motivasi, 

keaktifan,keterlibatan langsung atau 

berpengalaman, pengulangan, tantangan, 
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balikan dan penguatan, serta perbedaan 

individual.
41

 

3) Peserta Didik 

Peserta didik dengan segala 

perbedaannya seperti motivasi, minat, bakat, 

perhatian, harapan, latar belakang sosial-

kultural, tradisi keluarga, menyatu dalam 

sebuah sistem belajar di kelas. Perbedaan-

perbedaan inilah yang wajib dikelola, 

diorganisir guru, untuk mencapai proses 

pembelajaran yang optimal. 

4) Kegiatan Pengajaran 

Pola umum kegiatan pengajaran adalah 

terjadinya interaksi antara guru dengan peserta 

didik dengan bahan sebagai perantaranya.
42

 

5) Evaluasi 

Evaluasi memiliki cakupan bukan saja 

bahan ajar, tetapi pada keseluruhan proses 

belajar mengajar, bahkan pada alat dan bentuk 

evaluasi itu sendiri.
43

 

Keberhasilan pembelajaran harus 

didukung oleh komponen-komponen instruksional 

yang terdiri dari pesan berupa materi belajar, 

penyampai pesan yaitu pengajar, bahan untuk 

                                                           
41
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menuangkan pesan, peralatan yang mendukung 

kegiatan belajar, teknik atau metode yang sesuai, 

serta latar atau situasi yang kondusif bagi proses 

pendidikan.
44

 

f. Tingkatan Hasil Belajar 

Setiap proses belajar mengajar selalu 

menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi 

adalah sampai mana hasil belajar yang telah dicapai. 

Sehubungan dengan hal inilah keberhasilan proses 

mengajar itu dibagi atas beberapa tingkatan.  

Tingkatan keberhasilan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Istimewa/maksimal: apabila seluruh bahan 

pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh 

siswa. 

2) Baik sekali/optimal: apabila sebagian besar (75 

sampai 99%) bahan pelajaran yang diajarkan 

dapat dikuasai oleh siswa. 

3) Baik/minimal: apabila bahan pelajaran yang 

diajarkan hanya 60% sampai 75% saja dikuasai 

oleh siswa. 

4) Kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan 

kurang dari 60% dikuasai oleh siswa.
45
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g. Pentingnya Penilaian Hasil Belajar Bagi Siswa 

Dengan diadakannya penilaian hasil belajar, 

maka siswa dapat mengetahui sejauh mana telah 

berhasil mengikuti pelajaran yang disajikan guru. 

Hasil yang diperoleh siswa dari penilaian hasil 

belajar ini ada dua kemungkinan, yaitu: 

1) Memuaskan, jika siswa memperoleh hasil yang 

memuaskan dan hasil itu menyenangkan, tentu 

kepuasan itu ingin diperolehnya lagi pada 

kesempatan lain waktu. Akibatnya, siswa akan 

mempunyai motivasi yang cukup besar untuk 

belajar lebih giat, agar lain kali mendapat hasil 

yang lebih memuaskan.  

2) Tidak memuaskan, jika siswa tidak puas dengan 

hasil yang diperoleh, ia akan berusaha agar lain 

kali keadaan itu tidak terulang lagi, maka siswa 

selalu giat belajar. Namun demikian, dapat juga 

sebaliknya bagi siswa yang lemah kemauannya, 

akan menjadi putus asa dengan hasil kurang 

memuaskan yang telah diterimanya.
46

 

4. Strategi Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa 

Ada beberapa strategi guru yang dapat 

dilakukan dalam meningkatkan hasil belajar siswa, 

diantaranya sebagai berikut: 
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a. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan suatu 

rencana tindakan (rangkaian kegiatan) yang 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya atau kekuatan dalam 

pembelajaran.
47

 Menurut Gagne sebagaimana 

dikutip oleh Mulyono, menyatakan bahwa strategi 

pembelajaran meliputi sembilan aktivitas dalam 

pembelajaran yaitu: 1) menarik perhatian peserta 

didik, 2) memberikan informasi tujuan 

pembelajaran pada peserta didik, 3) mengulang 

pembelajaran yang bersifat prasyarat untuk 

memastikan peserta didik menguasainya, 4) 

memberikan stimulus, 5) memberi petunjuk cara 

mempelajari materi yang bersangkutan, 6) 

menunjukkan kinerja peserta didik terkait dengan 

apa yang sudah disampaikan, 7) memberikan umpan 

balik terkait dengan kinerja atau tingkat pemahaman 

peserta didik, 8) memberikan penilaian, dan 9) 

memberi kesimpulan.
48

 

Ada beberapa jenis dalam strategi pembelajaran, 

antara lain: 

1) Pembelajaran Kontekstual (Contekstual 

Teaching and Learning) 
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Pembelajaran kontekstual atau yang 

biasa disingkat CTL merupakan konsep 

pembelajaran yang menekankan pada 

keterkaitan antara materi pembelajaran dengan 

dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik 

mampu menghubungkan dan menerapkan 

kompetensi hasil belajar dalam kehidupan 

sehari-hari.
49

 

2) Strategi Pembelajaran Langsung (Direct 

Instruction) 

Strategi pembelajaran langsung 

merupakan strategi yang berpusat pada gurunya 

paling tinggi, dan paling sering di gunakan. 

Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-

metode ceramah, pertanyaan didaktik, 

pengajaran eksplisit, praktik dan latihan, serta 

demonstrasi. 

Strategi pembelajaran langsung efektif 

digunakan untuk memperluas informasi atau 

mengembangkan keterampilan langkah demi 

langkah. 

3) Strategi Pembelajaran Tidak Langsung (Indirect 

Instruction) 

Pembelajaran tidak langsung 

memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang 

tinggi dalam melakukan observasi, 
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penyelidikan, penggambaran inferensi 

berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. 

Guru merancang lingkungan belajar, 

memberikan kesempatan siswa untuk terlibat, 

dan jika memungkinkan memberikan umpan 

balik kepada siswa ketika mereka melakukan 

inkuiri. Strategi pembelajaran tidak langsung 

mensyaratkan digunakannya bahan-bahan cetak, 

non-cetak, dan sumber-sumber manusia. 

4) Strategi Pembelajaran Interaktif (Interactive 

Instruction) 

Strategi pembelajaran interaktif 

merujuk kepada bentuk diskusi dan saling 

berbagi diantara peserta didik. Di dalamnya 

terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi 

kelompok kecil atau pengerjaan tugas 

kelompok, dan kerja sama siswa secara 

berpasangan. 

5) Strategi Pembelajaran melalui Pengalaman 

(Eksperiential Learning) 

Strategi belajar melalui pengalaman 

menggunakan bentuk sekuensi induktif, berpusat 

pada siswa, dan berorientasi pada aktivitas. 

Guru dapat menggunakan strategi ini baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. 

6) Strategi Pembelajaran Mandiri 

Belajar mandiri merupakan strategi 

pembelajaran yang bertujuan untuk membangun 
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inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan 

diri.
50

 

b. Metode Pembelajaran 

Dari segi bahasa metode berasal dari dua 

kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti “melalui” 

dan hodos berarti “jalan”.  Dengan demikian 

metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan metode 

pembelajaran adalah segala segi kegiatan yang 

terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka 

kemestian-kemestian mata pelajaran yang 

diajarkan.
51

 

Ada beberapa macam metode pembelajaran 

yang digunakan guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa: 

1) Metode ceramah 

Metode ceramah adalah metode yang 

boleh dikatakan sebagai metode tradisional 

karena sejak dulu metode ini telah 

dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan 

antara guru dan anak didik dalam interaksi 

edukatif. 

2) Metode eksperimen (percobaan) 

Metode eksperimen adalah metode 

pemberian kesempatan kepada anak didik 
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perorangan atau kelompok untuk dilatih 

melakukan suatu proses atau percobaan.
52

 

3) Metode pemberian tugas dan resitasi 

Metode penugasan adalah metode 

penyajian bahan di mana guru memberikan 

tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan 

belajar. Misalnya membaca dengan 

menambahkan tugas seperti mencari dan 

membaca buku-buku lain sebagai 

perbandingan. 

4) Metode diskusi 

Metode diskusi adalah cara penyajian 

pelajaran, di mana siswa dihadapkan kepada 

suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau 

pertanyaan yang bersifat problematis untuk 

dibahas dan dipecahkan bersama.
53

 

5) Metode latihan 

Metode latihan merupakan suatu cara 

mengajar yang baik untuk menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan tertentu. Juga sebagai 

sarana untuk memelihara kebiasaan-kebiasaan 

yang baik. Selain itu, metode ini dapat juga 

digunakan untuk memperoleh suatu 
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ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan 

keterampilan.
54

 

6) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah metode 

mengajar yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi langsung yang bersifat two way 

traffic sebab pada saat yang sama terjadi dialog 

antara guru dan peserta didik.
55

 

c. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar.
56

 

Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan. Sedangkan media 

pembelajaran adalah sarana atau alat bantu 

pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara 

dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi 

efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan 

pengajaran. 

 

Tujuan media pembelajaran sebagai alat 

bantu pembelajaran yaitu untuk: 

1) Mempermudah proses pembelajaran di kelas. 

2) Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. 
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3) Menjaga relevansi antara materi pelajaran 

dengan tujuan belajar. 

4) Membantu konsentrasi pembelajar dalam 

proses pembelajaran.
57

 

Macam-macam media pembelajaran: 

1) Media auditif 

Media auditif adalah media yang hanya 

mengandalkan kemampuan suara saja, seperti 

radio, cassette recorder, piringan hitam. 

2) Media visual 

Media visual adalah media yang hanya 

mengandalkan indra penglihatan. Media visual 

ini ada yang menampilkan gambar diam seperti 

film strip (film rangkai), slides (film bingkai), 

foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. 

3) Media audiovisual 

Media audiovisual adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. 

Contohnya gambar yang bergerak seperti film 

suara dan video cassette.
58

 

d. Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas adalah kegiatan terencana 

yang sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan 

untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi 

yang optimal, membangun iklim sosio-emosional 
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yang positif serta menciptakan suasana hubungan 

interpersonal yang baik sehingga proses belajar 

mengajar dapat berjalan secara efektif dan 

efisien.
59

Pada prinsipnya pengelolaan kelas 

berfungsi untuk bagaimana siswa mau belajar 

dengan sungguh-sungguh.
60

 

Menciptakan suasana belajar yang 

menggairahkan, perlu memperhatikan pengaturan 

atau penataan ruang kelas atau belajar. Penataan 

ruang kelas meliputi: 

1) Pengaturan tempat duduk 

Anak didik dalam belajar memerlukan 

tempat duduk. Tempat duduk mempengaruhi 

anak didik dalam belajar. Bila tempat duduk 

bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, 

tidak berat, bundar, persegi empat panjang, dan 

sesuai dengan postur tubuh anak didik, maka 

anak didik dapat belajar dengan baik dan tenang. 

2) Pengaturan alat-alat pengajaran 

Diantara alat-alat pengajaran di kelas 

yang harus diatur adalah sebagai berikut: 

a) Perpustakaan kelas 

b) Alat peraga/media pengajaran 

c) Papan tulis, kapur tulis, dan lain-lain 

d) Papan presensi anak didik 
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3) Penataan keindahan dan kebersihan kelas 

a) Hiasan dinding hendaknya dimanfaatkan 

untuk pemanfaatan pengajaran. 

b) Penempatan almari perlu di perhatikan. 

c) Pemeliharaan kebersihan. Anak didik secara 

bergiliran membersihkan kelas dan guru 

memeriksa kebersihan dan ketertiban kelas. 

4) Ventilasi dan tata cahaya 

a) Ventilasi sesuai dengan ruangan kelas 

b) Pengaturan cahaya perlu diperhatikan 

sehingga cahaya yang masuk cukup.
61

 

e. Gaya Mengajar Guru 

Gaya mengajar adalah bentuk penampilan 

guru saat mengajar, baik yang bersifat kurikuler 

maupun psikologis. Gaya mengajar yang bersifat 

kurikuler yaitu guru mengajar yang disesuaikan 

dengan tujuan dan sifat mata pelajaran tertentu. 

Sedangkan gaya mengajar yang bersifat psikologis 

yaitu guru mengajar yang disesuaikan dengan 

motivasi siswa, pengelolaan kelas dan evaluasi 

hasil belajar.
62

 

Dari berbagai karakteristik masing-masing 

guru, terdapat macam-macam gaya mengajar, 

diantaranya: 
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1) Gaya mengajar klasik 

Gaya mengajar ini, guru masih 

menerapkan konsepsi sebagai satu-satunya 

sumber belajar dengan berbagai konsekuensi 

yang diterimanya. Guru mendominasi kelas 

dengan tanpa memberi kesempatan siswa untuk 

kreatif. Adapun ciri-ciri gaya mengajar klasik 

yaitu: 

a) Bahan pelajaran, berupa: sejumlah informasi 

dan ide yang sudah populer dan diketahui 

siswa, bersifat objektif, jelas, sistematis, dan 

logis. 

b) Proses penyampaian materi: menyampaikan 

nilai-nilai lama dari generasi terdahulu ke 

generasi berikutnya yang bersifat 

memelihara, tidak didasarkan pada minat 

siswa, hanya di dasarkan urutan tertentu. 

c) Peran siswa: pasif, hanya diberi pelajaran 

untuk didengarkan. 

d) Peran guru: dominan, hanya menyampaikan 

bahan ajar, otoriter, namun guru benar-benar 

ahli.
63

 

2) Gaya mengajar Teknologis 

Gaya mengajar ini mensyaratkan guru 

untuk berpegang pada media tertentu. Ciri-ciri 

gaya mengajar teknologis yaitu sebagai berikut: 
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a) Bahan pelajaran: terprogram sedemikian rupa 

dalam perangkat lunak (software) dan keras 

(hardware) yang ditekankan pada kompetensi 

siswa secara individual, disusun oleh ahlinya 

masing-masing, materi ajar terkait dengan 

data objektif dan keterampilan siswa untuk 

menunjang kompetensinya. 

b) Proses penyampaian materi: menyampaikan 

sesuai dengan tingkat kesiapan siswa, 

memberi stimulan pada siswa untuk dijawab. 

c) Peran siswa: mempelajari apa yang dapat 

memberi manfaat pada dirinya, dan belajar 

dengan menggunakan media secukupnya, 

merespon apa yang diajukan kepadanya 

dengan bantuan media. 

d) Peran guru: pemandu (membimbing siswa 

dalam belajar), pengarah (memberikan 

petunjuk pada siswa dalam belajar), 

fasilitator (memberi kemudahan pada siswa 

dalam belajar).
64

 

3) Gaya mengajar Personalisasi 

Siswa harus dipandang sebagai seorang 

pribadi yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkannya. Di sinilah guru inisiator 

selalu memposisikan dirinya sebagai mitra 

belajar siswa dengan memberikan bantuan atas 
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perkembangan siswa dalam berbagai aspek. 

Ciri-ciri gaya mengajar personalisasi adalah:  

a) Bahan pelajaran: disusun secara situasional 

sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

secara individual. 

b) Proses penyampaian materi: menyampaikan 

sesuai dengan perkembangan mental, 

emosional, dan kecerdasan siswa. 

c) Peran siswa: dominan dan dipandang sebagai 

pribadi. 

d) Peran guru: membantu dan menuntun 

perkembangan siswa melalui pengalaman 

belajar, menjadi psikolog, menguasai 

metodologi pengajaran, dan narasumber.  

4) Gaya Mengajar Interaksional 

Guru dalam pengajaran interaksionis 

senantiasa mengedepankan dialogis dengan 

siswanya sebagai bentuk interaksi yang dinamis. 

Adapun ciri-ciri gaya mengajar interaksional 

yaitu: 

a) Bahan pelajaran: berupa masalah-masalah 

situasional yang terkait dengan sosio kultural 

dan kontemporer. 

b) Proses penyampaian materi: menyampaikan 

dengan dua arah, dialogis, tanya jawab guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa. 

c) Peran siswa: dominan, mengemukakan 

pandangannya tentang realita, mendengarkan 
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pendapat temannya, memodifikasi berbagai 

ide untuk mencari bentuk baru yang lebih 

tajam dan valid. 

d) Peran guru: dominan, menciptakan iklim 

belajar saling ketergantungan, dan bersama 

siswa memodifikasi berbagai ide atau 

pengetahuan untuk mencari bentuk baru yang 

lebih tajam dan valid.
65

 

Guru sebagai manusia mempunyai gaya 

yang berbeda satu dengan yang lainnya pada saat 

mengajar di kelas, walaupun mempunyai tujuan 

yang sama, yaitu menyampaikan pengetahuan, 

membentuk sikap anak dan menjadikan siswa 

terampil dalam berkarya. Gaya mengajar guru 

menjadi faktor penting dalam menentukan 

keberhasilan siswa. 

f. PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan) dalam Pembelajaran 

1) Pembelajaran aktif adalah pendekatan 

pembelajaran yang lebih banyak melibatkan 

aktivitas peserta didik. Peserta didik dirancang 

untuk mengikuti pembelajaran dengan antusias 

dan motivasi tinggi untuk membangun kerja 

sama. 

2) Pembelajaran inovatif merupakan proses 

pembelajaran yang mendorong guru dan peserta 
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didik menciptakan, mengkreasi, menginovasi 

pembelajaran yang terselenggara. 

3) Pembelajaran kreatif merupakan proses 

pembelajaran yang mengharuskan guru dapat 

memotivasi dan memunculkan kreativitas 

peserta didik selama pembelajaran berlangsung, 

dengan membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, 

mengubah, dan mengkreasi sesuatu. 

4) Pembelajaran efektif adalah apabila tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan berhasil 

guna diterapkan dalam pembelajaran. 

Pembelajaran efektif tercapai jika memberikan 

pengalaman baru, membentuk kompetensi 

peserta didik dan menghantarkan mereka ke 

tujuan yang ingin dicapai secara optimal. 

5) Pembelajaran yang menyenangkan artinya 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana 

yang menggembirakan, sehingga tercipta 

suasana yang kondusif.
66

 

g. Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran 

Menurut Onong Uchjana sebagaimana 

dikutip Mohamad Syarif, menyatakan yang 

dimaksud dengan komunikasi efektif adalah proses 

penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang 

bermakna sebagai panduan pikiran dan perasaan 

berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, 
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imbauan, dan sebagainya yang dilakukan seseorang 

kepada orang lain, baik secara langsung secara tatap 

muka maupun tidak langsung melalui media, 

dengan tujuan mengubah sikap, pandangan atau 

perilaku yang dapat meninmbulkan efek tertentu.
67

 

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang 

mampu menghasilkan perubahan sikap (attitude 

change) pada orang lain yang dapat terlihat dalam 

proses komunikasi.
68

 Komunikasi yang efektif 

sangat berdampak terhadap keberhasilan pencapaian 

tujuan.
69

 Komunikasi dikatakan efektif apabila 

terdapat aliran informasi dua arah antara 

komunikator dan komunikan dan informasi tersebut 

sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua 

pelaku komunikasi tersebut. Jika dalam 

pembelajaran terjadi komunikasi yang efektif antara 

guru dan siswa, maka dapat dipastikan bahwa 

pembelajaran tersebut berhasil.
70
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Berikut strategi yang digunakan dalam 

komunikasi efektif, diantaranya: 

1) Mengenali sasaran komunikasi 

Sebelum melakukan komunikasi, kita 

perlu mempelajari siapa saja yang akan menjadi 

sasaran komunikasi tersebut. 

2) Pemilihan media komunikasi 

Untuk mencapai sasaran komunikasi, 

guru harus bisa memilih salah satu atau 

menggabungkan beberapa media, tergantung 

pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan 

disampaikan, dan teknik yang akan 

dipergunakan. 

3) Pengkajian tujuan pesan komunikasi  

Pesan komunikasi memiliki tujuan 

tertentu. Ini menentukan teknik yang akan 

diambil. 

4) Peranan komunikator dalam komunikasi 

Ada faktor penting dalam diri 

komunikator bila ia melakukan komunikasi, 

yaitu: a) daya tarik sumber: komunikan merasa 

memiliki kesamaan dengan komunikator 

sehingga komunikan bersedia taat pada isi pesan 

yang disampaikan komunikator. b) kredibilitas 

sumber: kepercayaan komunikan pada 

komunikator.
71
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Suatu proses pendidikan akan berhasil 

apabila terjadinya suatu proses komunikasi yang 

baik dan sesuai dengan harapan, di mana gagasan-

gagasan atau ide dibahas dalam suatu musyawarah 

antara komunikator dengan komunikan, sehingga 

terjadi pemahaman tentang informasi atau segala 

sesuatu hal menjadi pokok dalam pembahasan 

untuk mengarah pada kesepakatan dan kesatuan 

dalam pendapat.
72 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
73

 Jenis 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu uraian 

dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek 

seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi 

(komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial.
74

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif 

tentang strategi guru dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV, peningkatan hasil belajar 

siswamenyangkut kegiatan peningkatan hasil belajar 
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siswa, kemudian data-data yang diperoleh oleh peneliti, 

dihimpun untuk mendapatkan pemahaman tentang 

peningkatan hasil belajar siswa melalui strategi guru. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Secara umum dalam penelitian terdapat hal-hal 

yang tidak dapat dipisahkan dengan metode kualitatif salah 

satunya adalah mengutamakan peran peneliti sebagai 

instrumen kunci.
75

 Oleh karena itu, kehadiran peneliti 

merupakan tolak ukur keberhasilan untuk memahami 

kasus yang akan diteliti, sehingga keterlibatan peneliti 

secara langsung dan aktif untuk menggali data dari 

informan merupakan kunci keberhasilan sebuah penelitian 

kualitatif. Pada penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara dan observasi secara langsung untuk 

memperoleh data tentang strategi guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MIN 6 

Ponorogo. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih tempat ini 

dikarenakan ada siswa yang hasil belajarnya rendah atau 

dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) diakibatkan 
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siswa tidak memahami pembelajaran yang disampaikan 

guru, siswa tidak mau memperhatikan guru, serta siswa 

tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan guru dan 

tidak mau mengerjakan soal-soal ujian tengah semester. 

 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, 

pada bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-kata, 

tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.
76

 Dalam 

penelitian ini informannya yaitu, kepala madrasah, 

guru/wali kelas IV, guru muatan lokal, guru agama, dan 

siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo. 

Untuk mendapatkan data tentang strategi guru 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa di MIN 6 

Ponorogo, digunakan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sumber datanya adalah 

kepala madrasah, guru/wali kelas IV, guru muatan lokal, 

guru agama, dan siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo. Teknik 

wawancara digunakan untuk mengetahui strategi guru 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa, peningkatan hasil 

belajar siswa, dan faktor pendukung dan penghambat hasil 

belajar siswa. Dengan wawancara akan ditemukan data-

data dari kata-kata mereka, sedangkan dengan teknik 
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observasi akan diperoleh data melalui kegiatan proses 

belajar mengajar. 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, sumber, dan cara. Bila dilihat dari sumber datanya, 

maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan 

sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Dilihat dari segi cara atau 

teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview 

(wawancara), dokumentasi. 

a. Observasi  

Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono 

menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh melalui observasi. Jenis observasi itu 
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diantaranya adalah observasi partisipatif, observasi 

nonpartisipatif, observasi terus terang dan tersamar dan 

observasi tak berstruktur.
77

 

Observasi partisipatif adalah observasi yang di 

dalamnya peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh 

sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan 

observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan 

lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.
78

 

Observasi nonpartisipatif adalah observasi yang 

di dalamnya pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, 

dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut 

dalam kegiatan.
79

 Observasi terus terang atau tersamar 

adalah observasi yang di dalamnya peneliti akan 

melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang 

kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan 

penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak 

awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Observasi 

tak berstruktur adalah observasi yang dilakukan dalam 

penelitian kualitatif, karena fokus penelitian belum 
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jelas. Fokus observasi akan berkembang selama 

kegiatan observasi berlangsung.
80

 

Teknik observasi yang dipilih dalam penelitian 

ini, yaitu teknik observasi partisipatif. Hal ini 

dikarenakan, dengan berpartisipasi langsung maka 

peneliti akan terbantu untuk menemukan data-data yang 

diperlukan. Selain itu memungkinkan memunculkan 

data baru. Terlebih lagi akan mendapatkan informasi 

yang natural atau tidak dibuat-buat. 

Dalam penelitian ini objek yang akan 

diobservasi yaitu kegiatan proses pembelajaran pada 

siswa kelas IV, strategi guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo. Maka data 

yang akan diperoleh yaitu strategi guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MIN 6 

Ponorogo. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 

dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan 

tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi dua, 

yakni wawancara tak struktur dan wawancara 

struktur.
81

Wawancara tak struktur bersifat luwes, 

susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam 

setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, 
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disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat 

wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya 

(agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, dan sebagainya).
82

 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul 

data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi 

apayang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam 

melakukan wawancara, pengumpulan data telah 

menyiapkan instrument peneliti berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis  yang alternatif jawaban pun telah 

disiapkan.
83

 

Teknik wawancara yang dipilih yaitu 

wawancara tidak terstruktur. Peneliti memilih teknik 

tersebut karena, belum mengetahui secara pasti jawaban 

ataupun data yang akan disampaikan oleh responden 

(narasumber). Selain itu, ada kemungkinan data yang 

ditanyakan berkembang sesuai dengan keadaan pada 

saat wawancara. 

Pada penelitian ini informan yang diambil oleh 

peneliti antara lain adalah kepala madrasah, guru/wali 

kelas IV, guru muatan lokal, guru agama, dan serta 

siswa kelas IV, kemudian hasil dari wawancara dicatat 

dalam transkip wawancara.  
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c. Dokumentasi  

Pengamatan berperan serta dalam wawancara 

mendalam (termasuk wawancara sejarah hidup) dapat 

pula dilengkapi dengan analisis dokumen seperti 

otobiografi, memori, catatan harian, surat-surat pribadi, 

catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, 

bulletin, dan foto-foto.
84

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya seni, yang dapat berupa gambar, 

patung, film, dan lain-lain.
85

 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh 

data-data berupa gambaran umum mengenai berdirinya 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo, letak 

geografis, visi dan misi, tujuan, profil singkat, sarana 

dan prasarana, struktur organisasi MIN 6 Ponorogo, 

prestasi siswa MIN 6 Ponorogo, hasil belajar siswa 

kelas IV, serta yang berkaitan dengan strategi guru 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang akan 

peneliti dapatkan dari dokumentasi yang ada di sekolah. 

Selain itu metode dokumentasi ini juga bisa peneliti 
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gunakan untuk mendokumentasikan kegiatan yang 

sedang berlangsung. Hasil pengumpulan data melalui 

cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkrip 

dokumentasi. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.
86

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tahap tiga, 

kemudian kembali ke tahap satu. Analisis data pada 

penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif 

mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Miles dan 

Hubermen sebagaimana dikutip Sugiyono, bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas 

dalam analisis data tersebut yaitu meliputi, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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Gambar 6.1  

Komponen dalam analisis data (Interactive Model) 

a. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pada penelitian kualitatif, peneliti pada tahap 

memasuki objek melakukan penjelajahan umum 

terlebih dahulu, dengan observasi dan bertanya yang 

bersifat umum, tentang apa yang dilihat, dirasakan, dan 

yang menarik perhatian. Data yang diperoleh dari 

lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu peru 

dicatat secara teliti dan rinci.
87

 

b. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti 

dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama 

peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin  

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 
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demikian data yang telah tereduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.
88

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengumpulkan data-data dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, setelah seluruh data 

terkumpul, data-data yang masih umum dipilih dan 

difokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

dibuat tentang strategi guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa di MIN 6 Ponorogo. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah penyajian  data. Kalau dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan men-

display-kan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
89

 

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul 

dan direduksi selanjutnya data disusun secara sistematis 

supaya dapat dipahami dengan mudah. Penyajian 

datanya berupa uraian yang menyangkut tentang 

strategi apa yang digunakan guru dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas IV, bagaimana peningkatan 
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hasil belajar siswa kelas IV, serta apa saja faktor 

pendukung dan penghambat peningkatan hasil belajar 

siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo. 

d. Penarikan Kesimpulan (Conclusing Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Milles dan Huberman sebagaimana dikutip 

Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
90

 

Pada penarikan kesimpulan maka sudah dapat 

disimpulkan strategi apa yang digunakan guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV, bagaimana 

peningkatan hasil belajar siswa kelas IV, serta apa saja 

faktor pendukung dan penghambat peningkatan hasil 

belajar siswa kelas IV di MIN 6 Ponorogo. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria utama terhadap data hasil penelitian 

kualitatif adalah valid, reliabel, dan objektif. Data yang 

valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek penelitian.
91

 Suatu data dikatakan reliabel 

apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama 

menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam 

waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau 

sekelompok data apabila dipecah menjadi dua 

menunjukkan data yang tidak berbeda. Data yang objektif 

akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid.
92

 

Teknik pemeriksaan keabsahan data ada tujuhcara 

yaitu: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajekan 

pengamat, triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, 

kecukupan referensi, kajian kasus negatif, dan pengecekan 

anggota.
93

 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang 

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 

yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya. Denzin sebagaimana dikutip Moleong 
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membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan penelitian kualitatif.
94 

Dengan mengumpulkan data dari observasi, 

wawancara, serta dokumen tertulis yang diperoleh, akan 

menghasilkan bukti yang berbeda, dan akan melahirkan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran, 

dengan demikian diharapkan mampu memberikan 

informasi tentang strategi guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo. 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ada tiga tahap ditambah 

dengan tahapan penulisan laporan.  

a. Tahap Pra lapangan 

Tahap pra lapangan meliputi menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan penelitian, dan persoalan etika.  
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b. Tahapan Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan ini yaitu memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan 

berperan sambil mengumpulkan data.  

c. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data meliputi: konsep dasar 

analisis data, menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis, dan menganalisis berdasarkan hipotesis.
95

 

d. Tahapan Penulisan Hasil Laporan 

Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil 

penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan 

diikuti alurnya oleh pembaca. 
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BAB IV  

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya MIN 6 Ponorogo 

MIN Paju berawal dari Madrasah Ibtidaiyah 

Fillial Bogem yang terletak di kelurahan Kauman 

kecamatan Ponorogo, yang pada perkembangannya 

ternyata masyarakat lingkungan tidak ada perhatian 

terutama tidak adanya minat menyekolahkan putra-

putrinya ke Madrasah. Sehingga sebagai alternatif 

pemecahan adalah harus relokasi di daerah lain. 

MIN Pajuberada dalam wilayah kota, di 

kelurahan Paju Ponorogo, madrasah mendapatkan tanah 

wakaf dari  Ibu Rohmah untuk lokasi pembangunan 

madrasah. Pada tanggal 03 Februari 1997 Madrasah ini 

telah berubah status menjadi Madrasah Negeri yaitu 

MIN 6 yang sekaligus satu-satunya MIN pertama di 

wilayah Kecamatan kota Ponorogo, namun masih 

bertempat di rumah Ibu Rohmah. 

Perkembangan gedung MIN 6 baru terialisir 1 

tahun setelah penegerian yaitu tahun 1998 yang 

merupakan dana dari APBN Kabupaten Ponorogo dan 

pada tahun 1999 mendapatkan dana dari proyek Inpres 

TA 1998/1999 untuk pembangunan 2 lokal (kelas) dan 

1 kantor. 



 

 

Sejak penegerian dan menempati gedung MIN 

6, sampai sekarang madrasah tetap eksis dalam 

menunjang program pemerintah untukmengembangkan 

anak didik yang memiliki integritas kepribadian yang 

utuh, cerdas, terampil, dan mampu menjadi uswatun 

hasanah di tengah-tengah masyarakat.  

Adapun yang menjadi latar belakang berdirinya 

MIN di Kecamatan  Ponorogo ini adalah adanya 

tuntutan dan harapan masyarakat tentang pentingnya 

pendidikan berciri  khas Islam di tengah-tengah 

lingkungan masyarakat yang agamis. 

Dengan mengacu pada gambaran singkat dan 

latar belakang inilah kini MIN 6 mulai berbenah diri 

untuk memenuhi segala harapan, tuntutan masyarakat 

agar nantinya MIN 6 menjadi Madrasah yang 

berkualitas yang mendapatkan dukungan pemerintah 

maupun masyarakat sekitar.
96

 

2. Letak Geografis MIN 6 Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 berada di jalan 

KH. Al-Muhtarom 8 Kelurahan Paju, Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

Madrasah ini memiliki letak geografis yang strategis, 

karena meski terletak di pinggir kota namun akses 

jalanmenuju madrasah telah terbangun dengan aspal 

yang memudahkan. 
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Anak-anak yang berada di desa atau kelurahan 

dapat menempuh perjalanan ke madrasah ini dengan 

bersepeda atau menempuh dengan jalan kaki. Dengan 

dukungan mayoritas masyarakat religius muslim yang 

kuat dan publikasi madrasah yang relatif meluas dan 

merata di masyarakat sekitarnya, maka madrasah ini 

diminati oleh anak-anak yang berada di sekitar 

madrasah.
97

 

3. Visi dan Misi MIN 6 Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo 

merupakan salah satu lembaga pendidikan formal 

tingkat dasar di bawah naungan Kementerian Agama 

yang dibangun berdasar kepentingan akan masa depan 

bangsa dalam membangun peradaban berdasar Agama 

Islam sehingga mampu membentuk dan membangun 

visi, misi dan tujuan untuk menentukan langkah dan 

aspek terjang madrasah dalam upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

a. Visi MIN 6 Ponorogo 

„‟TERWUJUDNYA MADRASAH YANG 

BERKUALITAS BERWAWASAN ISLAMI „‟ 

Indikatornya:  

1) Tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas 

berwawasan Islami.  
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2) Output lulusan berkualitas mampu menerapkan 

nilai-nilai dalam lingkungan hidupnya.  

3) Output lulusan berkualitas ditandai dengan 

keunggulan prestasi dalam US dan UAMBD, 

kemampuan bahasa Arab/Inggris, olahraga dan 

seni.  

4) Peserta didik mampu bersaing dalam 

perlombaan baik bidang akademik maupun non 

akademik.  

5) Tercipta lingkungan madrasah aman, nyaman, 

bersih, sehat, dan indah bernuansa Islami.  

6) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan 

berkualitas yang lengkap.  

7) Terjadinya peningkatan kualitas setiap elemen 

terkait dari waktu ke waktu.  

b. Misi MIN 6 Ponorogo 

1) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan.  

2) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana 

yang memadai dan  berkualitas.  

3) Mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai 

dengan potensi dan talenta yang dimiliki dengan 

melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif, baik dalam intra maupun 

ekstrakurikuler. Membudayakan dan 

menanamkan akhlaqul karimah semua subjek.  

4) Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab 

dan Inggris untuk anak-anak. 
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5) Membantu dan memfasilitasi setiap siswa untuk 

mengenali dan mengembangkan potensi dirinya 

(khususnya bidang seni dan olahraga) sehingga 

dapat dikembangkan secara lebih optimal.  

6) Menumbuhkan semangat keunggulan kualitas 

secara intensif kepada seluruh warga madrasah 

baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik.  

7) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, 

nyaman, bersih, sehat dan indah bernuansa 

Islami.  

8) Menerapkan manajemen partisipasif melibatkan 

seluruh warga madrasah dan komite madrasah.
98

 

4. Tujuan MIN 6 Ponorogo 

a. Tujuan Pendidikan Dasar  

1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia. 

2) Meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat 

sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

kemampuan serta didik. 

3) Membekali peserta didik dengan pengetahuan 

yang memadai agar dapat melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

4) Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah 

dan nasional Mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. 
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5) Menunjang kelestarian dan keragaman  budaya. 

6) Mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan 

gender. 

7) Mengembangkan Visi, Misi, tujuan sekolah 

kondisi dan ciri khas sekolah  

b. Tujuan Pendidikan Madrasah  

Dengan berpedoman pada visi dan misi yang 

telah dirumuskan serta  kondisi di madrasah. 

1) Tercipta manajemen madrasah yang 

partisipasif, transparan dan akuntabel. 

2) Terselenggara Proses Belajar Mengajar yang 

Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 

(PAKEM). 

3) Terwujud peran serta masyarakat yang optimal 

dalam mengembangkan madrasah. 

4) Peningkatan prestasi akademik dan non 

akademik madrasah. 

5) Memfasilitasi kegiatan dalam rangka 

pemupukan bakat dan kreativitas peserta didik. 

6) Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui 

hafalan Al-Quran, pembinaan akhlaqul karimah 

serta sholat berjamaah. 

7) Membudayakan semboyan “S3“ (Senyum, 

Salam, Sapa). 

8) Meningkatkan layanan perpustakaan. 

9) Meningkatkan penerapan pendidikan karakter 

bangsa. 
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10) Mengembangkan budaya sekolah meliputi 

bidang agama, olahraga, seni dan peduli 

lingkungan. 

11) Terciptanya kerukunan warga sekolah yang 

kondusif melalui pendidikan karakter bangsa.
99

 

5. Profil Singkat MIN 6 Ponorogo 

Nama Madrasah : MI Negeri 6 Ponorogo 

N.S.M : 1111.350.20003 

N.I.S : 6024729 

NPSN : 2051040120510438 

Propinsi   : Jawa Timur 

Otonomi : Daerah Kabupaten Ponorogo 

Kecamatan : Ponorogo 

Desa/Kelurahan : Paju 

Jalan dan nomor : Jl.KH Al-Muhtarom No : 8 

Kodepos : 63415 

Telp : 0352 487864 

Daerah : Pinggiran Kota 
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Status Sekolah : Negeri 

Akreditasi : A 

Tahun Berdiri :1997 

KegiatanBelajar 

Mengajar 

: Pagi 

Bangunan Sekolah : Milik Lembaga 

Luas Bangunan : 427.40 m
2
 

Jarak ke pusat 

kecamatan 

: 3 km 

Jarak ke pusat otoda 

  

: 2.5 km 

Terletak pada 

lintasan 

: Desa 

Jumlah 

Keanggotaan rayon 

/KKM 

: 14 Madrasah 

Organisasi 

Penyelenggara 

: Kementerian Agama 

Status Kepemilikan 

Tanah 

: Tanah BMN dan Tanah Wakaf 
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Email  :Min.paju.ponorogo@gmail.com.
100

 

6. Sarana dan prasarana MIN 6 Ponorogo 

Madrasah telah memiliki lahan minimal sesuai 

dengan jumlah siswa/m
2
. Lahan memiliki status hak 

atas tanah, dan atau memiliki izin pemanfaatan dari 

pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu 

minimum 20 tahun. Perabot kelas seperti meja, kursi, 

lemari, rak buku sudah lengkap. 

Adapun keadaan dan situasi MIN 6 Ponorogo 

pada tahun 2018/2019 sudah dilengkapi oleh sebuah 

masjid serta memiliki 14 gedung, dengan rincian 8 

ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 kantor kepala 

sekolah, 1 UKS, dan 1 perpustakaan, 1 gudang, 1 dapur. 

Di sebelah timur terdapat 2 ruang kelas yaitu kelas V 

san VI. Di sebelah selatan terdapat 2 ruang kelas IVA 

dan IVB dan 1 gudang. Di sebelah barat terdapat 7 

ruang yaitu ruang kantor kepala sekolah, ruang kantor 

guru, ruang kelas IB, ruang kelas IA, ruang UKS, ruang 

kelas II, ruang kelas III, dan ruang perpustakaan. Secara 

keseluruhan atapnya dari genting, gentingnya dari tanah 

liat, untuk gedung yang berada di sebelah selatan 

menggunakan tegel dan gedung lainnya menggunakan 
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keramik. Untuk lokasi kamar mandi (toilet) berada 

disebelah utara masjid dan belakang ruang kelas V.
101

 

7. Keadaan Siswa dan Tenaga Kependidkan MIN 6 

Ponorogo 

a. Keadaan Murid 

Jumlah murid secara keseluruhan pada tahun 

2019 berjumlah 176. Dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 7.1 

Jumlah Siswa Tahun 2018/2019 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. Kelas Satu 34 

2. Kelas Dua 28 

3. Kelas Tiga 27 

4. Kelas Empat 31 

5. Kelas Lima 27 

6. Kelas Enam 29 

 

b. Keadaan Pendidik 
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Berdasarkan data terakhir tahun 2018/2019, 

secara keseluruhan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

6 Ponorogo berjumlah 17 orang, dengan perincian 1 

kepala sekolah, 1 TU, 9 guru kelas, 2 guru PAI, 1 

guru penjaskes, 1 guru muatan lokal, 1 operator, dan 

1 penjaga. Pendidikan yang ditempuh para guru 

adalah S1 bahkan ada yang sudah S2.
102

 

8. Struktur Organisasi MIN 6 Ponorogo 

Setiap kegiatan adalah tanggung jawab 

pelaksana yang akan mengarah kepada pekerjaan fisik 

(nyata) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

bersama. Oleh karena itu, keperluan perluasan dan 

pengembangan kerja fisik memerlukan suatu wadah 

tertentu yang disebut dengan organisasi, tentunya setiap 

anggota dari organisasi tersebut menginginkan 

tercapainya tujuan secara tepat dan efisien. 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga 

pendidikan sangat penting keberadaannya karena 

dengan adanya struktur dalam sekolah, kewenangan 

masing-masing unit saling bekerja sama dan membantu 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 
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Adapun susunan struktur organisasi MI Negeri 6 

Ponorogo terdiri atas: 

Komite Madrasah : Nasukri 

Kepala Madrasah : Syamsul Huda, S.Ag 

Unit Perpustakaan : Arifatul Munfarida, S.Pd 

U.K.S   : Siti Fatimah, S.Ag 

TU   : Betty Dwi Y, A.MA 

Bidang Kurikulum : Agus Prayitno, S.Pd 

Bidang Kesiswaan : Riadi, S.Pd 

Bidang Sarpras : Nur Gunawan W, SE 

Bidang Humas  : Surtini, M.Pd 

Ortala   : Irfan Fuad S, S.Pd,I 

Wali Kelas IA  : Surtini, M.Pd 

Wali Kelas IB  : Khoirotul M, S.Pd.I 

Wali Kelas II  : Umi Fadlilah, S.Ag 

Wali Kelas III  : Nur Gunawan W, SE 

Wali Kelas IVA : Siti Yuliani, S.Pd 

Wali Kelas IVB : Irfan Fu‟ad S, S.Pd.I 

Wali Kelas V  : Agus Prayitno, S.Pd 

Wali Kelas VI  : Riadi, S.Pd 

Guru PAI  : Siti Fatimah, S.Ag 
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Guru Bahasa Arab : M. Yasin A, S.Pd.I 

Guru  Penjasorkes : Saifudin, S.Pd 

Guru Muatan Lokal : Arifatul Munfarida, S.Pd.
103

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Strategi Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV di MIN 6 Ponorogo 

Guru dan siswa merupakan dua sosok manusia 

yang tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Guru 

memiliki tugas yaitu menilai hasil pembelajaran. 

Pembelajaran dikatakan berhasil jika apa yang 

disampaikan guru dapat diterima dan dipahami oleh 

siswa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil 

belajar yang tinggi. Hasil belajar itu sangat penting, jika 

siswa mendapatkan nilai yang tinggi, maka siswa 

tersebut bisa memilih melanjutkan ke sekolah yang 

disukainya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak Irfan, selaku guru kelas IV sebagai berikut: 

Ilmu itu adalah cahaya. Pada saat orang tidak mempunyai 

ilmu maka dia tidak mempunyai cahaya. Pada saat orang 

mempunyai ilmu, maka ia mempunyai cahaya. Jika ada 

cahaya, akan terang, maka kita bisa melakukan banyak 

hal. Itulah maka pentingnya pembelajaran. Mengapa hasil 

belajar itu penting, bisa dilihat dari: 
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1. Pendidikan. Jika dilihat dari pendidikan, mengapa 

hasil belajar itu penting karena itu bisa digunakan 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, 

semakin tinggi hasil belajarnya anak, maka anak bisa 

memilih sekolah mana pun juga, jika nilainya jelek 

maka ia tidak bisa memilih sekolah favoritnya. 

2. Kesehariannya. Ilmu kan teori sedangkan di lapangan 

praktik. Misal pada saat praktik sholat, dan sholatnya 

itu jelek ketika hasil pembelajaran kurang bagus, maka 

di lapangan praktik kesehariannya juga kurang bagus. 

Mengapa hasil pembelajaran penting, karena 

diaplikasikan dalam masyarakat.
104

 

Hasil belajar yang tinggi perlu didukung oleh 

berbagai pihak, salah satunya dari guru itu sendiri. Guru 

dalam melaksanakan pembelajaran perlu adanya 

strategi yang digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Di MIN 6 Ponorogo, terutama di kelas IV 

ini, para guru khususnya guru kelas sudah 

menggunakan berbagai strategi dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa, yaitu dengan memastikan siswa 

paham dengan apa yang disampaikan guru. Seperti 

yang diutarakan oleh Ibu Siti Yuliani, guru kelas IV di 

MIN 6 Ponorogo sebagai berikut:  

Strateginya ya memastikan anak supaya paham dengan 

apa yang saya sampaikan, jika kurang paham saya 

jelaskan lagi hingga siswa menjadi paham, bahasanya 

disesuaikan dengan pemahaman siswa, selain itu 

                                                           
104

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 03/W/31-I/2019 



   83 

 
 

memberikan tugas rumah, pada pembelajaran matematika 

siswa saya suruh mengerjakan di depan kelas.
105

 

Pembelajaran belum tentu berhasil jika guru 

membiarkan dan menghiraukan siswa yang belum 

memahami apa yang telah disampaikannya. Salah satu 

cara yang dilakukan guru untuk mengetahui apakah 

pembelajaran itu berhasil atau tidak, yaitu dengan 

pemberian evaluasi di akhir. Jika didapati siswa yang 

belum paham, maka guru memberikan pendekatan dan 

menyuruh untuk mengulangi materi kembali. Hal 

tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Siti 

Fatimah, selaku guru agama sebagai berikut: 

Kalau untuk yang tidak paham, ya kadang ada yang tanya 

kadang diam saja. Untuk siswa yang belum paham diberi 

kesempatan untuk bertanya, dan ketika saya tanya belum 

paham/belum menjawab nanti di kasih evaluasi. Pada 

setiap akhir pembelajaran dicek seberapa jauh 

pemahamannya anak-anak, sehingga jika ada yang tidak 

menjawab berarti dia belum paham. Untuk anak yang 

belum paham, didekati dan saya suruh untuk mengulangi 

materi sedikit, karena kalau banyak kan juga mengingat 

waktu bergantian dengan guru yang lain.
106

 

Selain itu, penggunaan dan pemilihan media 

yang disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan 

dalam pembelajaran juga diperlukan. Seperti yang 

diutarakan Ibu Arifatul Munfarida, guru mulok kelas IV 

sebagai berikut:  
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Tidak selalu menggunakan. Jadi, disesuaikan dengan 

materi itu juga sesuai kebutuhan dan pesan yang ingin 

disampaikan. Di dalam kelas itu sudah ada papan tulisnya, 

juga ada penghapus, boardmaker, jadi itu yang selalu 

digunakan. Untuk gambar dan lain-lain menyesuaikan 

yang ada di buku.
107

 

Ibu Siti Yuliani juga menambahkan penggunaan 

media dalam pembelajaran, sehingga siswa lebih paham 

dengan materi yang disampaikan. 

Pada saat pembelajaran yang membutuhkan media, saya 

gunakan media pembelajaran, seperti laptop sehingga 

anak lebih paham, kemudian yang sering saya gunakan 

menggunakan media gambar. Saya lebih sering 

menggunakan alat/media daripada tidak.
108

 

Selain penggunaan media, dalam pembelajaran 

guru juga mengenali berbagai karakter yang dimiliki 

siswa. Dengan berbagai karakter yang dimiliki siswa, 

maka cara menanganinya atau cara menyampaikan 

pembelajaran pun berbeda. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bapak Irfan, sebagai berikut: 

Apa yang kita sampaikan ke anak itu juga disesuaikan 

dengan karakter anak itu sendiri. Bahasa kita juga bahasa 

yang sesuai dengan pemahaman anak tetapi kenyataannya 

juga memang masih seperti itu, ada yang sulit ada yang 

mudah, dan kesulitan kita pada saat menghadapi anak-

anak yang memang sulit menerima materi meskipun 

dengan bahasa yang sesuai dengan karakter anak itu 

sendiri. 
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Cara menanganinya dengan kita fokuskan ke anak yang 

kurang itu, kita memberikan perhatian yang lebih, namun 

bukan berarti kita tidak memberikan perhatian kepada 

yang lain tetapi, anak-anak yang berkebutuhan khusus 

seperti itu lebih kita fokuskan, lebih kita beri perhatian 

dengan bahasa-bahasa yang mungkin bisa diterima oleh si 

anak tersebut.
109

 

Tidak hanya itu saja bahkan dijelaskan oleh 

guru agama, bahwa dengan karakter anak yang 

berbeda-beda maka cara pendekatannya juga berbeda-

beda.  

Karena karakter siswa berbeda-beda, jadi caranya 

pendekatan juga berbeda-beda. Si A hanya dibilangin 

“ayo tulis” hanya dengan kata seperti itu juga paham, 

namun ada juga siswa yang dibilangin seperti apapun juga 

tidak mau, tetapi cara pendekatannya lain, harus di elus-

elus dulu, dinasihati, baru nurut.
110

 

Sesuai dengan salah satu tujuan madrasah, yaitu 

terselenggara proses belajar mengajar yang aktif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). Selain 

memastikan anak supaya paham, guru juga memberikan 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan, dengan tujuan agar siswa menjadi 

senang dan tidak merasa bosan. Hal tersebut seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Irfan, sebagai berikut: 

Untuk strateginya kita menggunakan beberapa strategi 

diantaranya: (a) Menggunakan media pembelajaran itu, 

entah itu medianya apa yang jelas itu menarik dan 
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menyenangkan atau biasa disebut dengan PAIKEM 

(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan), kita menggunakan itu, sehingga anak-

anak tidak jenuh. (b) Selalu berusaha untuk membuat 

suasana kelas itu menjadi menyenangkan. Kita ajak 

bernyanyi, bermain, sehingga anak-anak itu menjadi 

senang. Jika anak sudah senang, kita memberi materi pun 

mudah dan pembelajarannya menggunakan 5M 

(Mengamati, Menanya, Mengeksplorasi, Mengasosiasi, 

dan Mengomunikasikan).  (c) Untuk memancing anak 

untuk mau kreatif, kita sering memberikan doorprize. 

Sebelumnya anak-anak kita suruh belajar di rumah, karena 

besok akan ada tes lisan dan itu kita siapkan doorprize.
111

 

Mengajak siswa untuk konsentrasi sangat 

diperlukan, apalagi pada saat akan menerima 

pembelajaran. Siswa harus dalam keadaan siap terlebih 

dahulu serta konsentrasi pada guru agar materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru bisa diterima 

dan pahami oleh siswa. Jika siswa belum siap dalam 

menerima materi pembelajaran, siswa juga tidak 

konsentrasi, maka apa yang disampaikan oleh guru pun 

tidak bisa diterima oleh siswa. sebagaimana yang 

disampaikan oleh guru kelas IV Ibu Siti Yuliani, 

sebagai berikut: 

Sebelum melaksanakan pembelajaran, yang pertama saya 

lakukan yaitu menyiapkan anak, berdoa, tanya kabar, dan 

lain-lain, jika konsentrasi anak sudah kelihatan siap, maka 

baru dilanjutkan ke pembelajaran. Jika anak belum siap 

dan belum konsentrasi, maka apapun yang guru 
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sampaikan tidak akan masuk dan tidak bisa diterima oleh 

anak.
112

 

Menyampaikan materi yang dikaitkan dengan 

lingkungan atau kehidupan siswa sehari-hari akan lebih 

berkesan dan materi juga mudah dikuasai oleh siswa. 

Guru muatan lokal kelas IV MIN 6 Ponorogo juga 

menambahkan terkait penggunaan strategi CTL dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. 

Strategi yang saya gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, 

juga menggunakan CTL (Contextual Teaching Learning) 

yaitu menyampaikan materi yang disesuaikan dengan 

kehidupan mereka sehari-hari.
113

 

CTL merupakan strategi yang melibatkan siswa 

secara penuh dalam proses pembelajaran. Siswa 

didorong untuk beraktivitas mempelajari materi 

pelajaran sesuai dengan topik yang akan dipelajarinya. 

Belajar dengan menggunakan CTL, diharapkan 

perkembangan siswa terjadi secara utuh, tidak hanya 

berkembang dengan kognitif saja, namun juga 

berkembang secara afektif, dan psikomotorik.  

Sesuai dengan pengamatan, peneliti mengamati 

kegiatan proses belajar mengajar pada kelas IV, pada 

saat menyampaikan mata pelajaran tematik dengan 

materi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, 

terlihat bahwa guru mengaitkan dengan kehidupan 
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siswa sehari-hari. Contohnya seperti bahasa siswa 

sehari-hari di rumah menggunakan bahasa Jawa, namun 

Indonesia mempunyai bahasa pemersatu yaitu bahasa 

Indonesia. Jika pembelajaran dikaitkan dengan 

kehidupan siswa sehari-hari maka siswa dapat 

menerapkannya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat.
114

 

Suatu kondisi belajar yang optimal dapat 

tercapai jika guru mampu mengatur siswa. Salah satu 

cara untuk mengatur siswa, yaitu dengan pengaturan 

tempat duduk. Pengaturan tempat duduk dapat 

memotivasi kedisiplinan siswa. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Bapak Irfan, sebagai berikut: 

Untuk tempat duduknya juga bervariasi, tidak hanya 

menghadap ke depan, kadang-kadang kita buat leter “U”, 

kemudian anak-anak kita oplos, kadang-kadang di depan, 

kadang-kadang di belakang. Cara itu kita gunakan untuk 

memotivasi kedisiplinan anak. Jadi pada saat anak datang 

lebih awal dia bisa memilih tempat duduknya, maka yang 

datang terakhir, dia harus rela menempati posisi duduk 

yang kosong.
115

 

Pengaturan tempat duduk bervariasi, juga 

ditambahkan oleh Ibu Siti Yuliani.  
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Untuk pengaturan kelasnya ada perubahan, dulu bangku 

posisi berjajar sekarang berbentuk U.
116

 

Selain itu, peneliti mengamati kegiatan proses 

belajar mengajar di kelas IV berjalan dengan cukup 

baik dan lancar, sesuai dengan apa yang telah guru 

siapkan sebelum pembelajaran yaitu RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). Seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Irfan, sebagai berikut: 

Sebelum menyampaikan pembelajaran, tentunya semua 

guru sama apa yang disiapkan, yaitu RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran), di dalam RPP terdapat apa 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran, materi yang akan 

disampaikan, metode, media, strategi yang ingin 

digunakan semua ada dalam RPP. Begitu juga dengan 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, serta evaluasi 

dan refleksi sudah tertera dalam RPP.
117

 

Pada saat guru memberikan soal evaluasi 

terlihat semua siswa mengerjakan, guru juga 

mendampingi siswa dan memberi arahan serta teguran 

untuk siswa yang ramai dan tidak segera mengerjakan 

soal evaluasi. Guru memanggil nama siswa yang ramai 

dan bermain sendiri sehingga konsentrasi siswa kembali 

pada guru.
118

 Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu 

Siti Yuliani, sebagai berikut: 
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“Caranya memanggil nama siswa dengan mengingatkan, 

ditanya apakah ada sesuatu dipikirannya. Dengan 

memanggil namanya, siswa akan merasa diperhatikan 

sehingga siswa lebih fokus/konsentrasi pada saat 

pembelajaran”.
119

 

Dalam hubungan seseorang dengan orang lain, 

tentunya terjadi proses komunikasi. Komunikasi juga 

terjadi antara guru dengan siswa. Kegiatan 

pembelajaran akan berjalan dengan baik jika proses 

penyampaian pesan yang diberikan oleh guru kepada 

siswa dapat terjadi umpan balik. Ketika pembelajaran 

berlangsung, ada siswa yang bertanya terkait materi 

yang belum dipahami, kemudian guru pun menjelaskan 

kembali hingga siswa paham. Hal tersebut sebagaimana 

disampaikan oleh guru mulok, sebagai berikut: 

Untuk anak yang belum paham, saya jelaskan kembali 

materinya, saya gunakan bahasa yang dipahami siswa. 

Anak yang belum paham saya suruh untuk menirukan apa 

yang disampaikan oleh gurunya. Jika masih ada yang 

belum paham, saya ulangi lagi hingga anak itu paham.
120

 

Dari pihak madrasah sendiri juga memberikan 

dorongan, memberikan motivasi, dan memberikan 

pembinaan terhadap masing-masing guru, seperti yang 

dipaparkan oleh Bapak kepala madrasah MIN 6 

Ponorogo, sebagai berikut:  

Guru harus ada peningkatan kompetensi masing-masing, 

baik itu guru kelas maupun guru mapel. Caranya: (a) 
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Mengukur kompetensi dengan APKG (Assesment 

Peningkatan Kompetensi Guru) di Madrasah ini sudah 

dilaksanakan pada bulan Desember. (b) Sepervisi kelas, 

untuk meninjau masing-masing guru setelah diketahui 

kelemahannya, seperti kurangnya materi, kurangnya 

pengelolaan kelas dan lain-lain maka penanganannya: 

ikutkan workshop/seminar, memberikan pembinaan, 

memberikan motivasi/dorongan secara langsung, 

mendatangkan pengawas, ikutkan lomba-lomba guru 

berprestasi.
121

 

Dorongan dan pembinaan yang diberikan 

madrasah tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas guru dalam mengajar, sehingga jika guru sudah 

memberikan pembelajaran yang baik, serta 

menggunakan strategi dalam pembelajaran, maka hasil 

belajar siswa dapat meningkat hal itu juga berkaitan 

dengan strategi guru dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Siswa akan lebih senang dan semangat dalam 

mengikuti pembelajaran, jika guru juga memberikan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di 

dalam kelas. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu 

siswa kelas IV yang bernama Agung Ridho Saputra, 

sebagai berikut: 

“Saya lebih suka diajar dengan permainan, karena 

menarik dan tidak bosan.”
122
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Siswa kelas IV yang bernama Muhammad 

As'ad, juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:  

“Saya lebih suka diajar dengan permainan, karena 

menarik.”
123

 

Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh siswa 

kelas IV yang bernama Muzdhalifah, sebagai berikut: 

“Saya lebih suka diajar dengan permainan, karena 

menarik dan tidak bosan, dan mudah paham.”
124

 

Pada saat kegiatan pembelajaran, terlihat ada 

siswa yang bertanya terkait materi yang kurang paham, 

kemudian guru juga menjelaskan kembali dengan 

menggunakan bahasa yang dipahami oleh siswa.
125

 

Salah satu siswa kelas IV, yang bernama Muhammad 

As'ad juga memberikan pernyataan sebagai berikut: 

Iya, jika saya bertanya dan kurang paham dengan 

materinya guru selalu menjelaskan hingga saya paham 

materi yang disampaikan.
126

 

Dalam meningkatkan hasil belajar siswa, 

penggunaan strategi komunikasi efektif sangat 

diperlukan. Dengan karakter siswa yang berbeda-beda, 

cara penanganannya pun juga berbeda. Ketika siswa 

belum memahami apa yang disampaikan guru, maka 
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guru menjelaskan kembali hingga siswa paham, dan 

disesuaikan dengan bahasa yang dipahami anak. 

Bahkan, penggunaan media juga diperlukan agar apa 

yang disampaikan guru dapat dimengerti oleh siswa. 

Dengan adanya strategi komunikasi efektif tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.   

2. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV di MIN 6 

Ponorogo 

Rangkaian akhir dari proses pendidikan yaitu 

evaluasi atau penilaian. Berhasil atau tidaknya 

pendidikan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat 

setelah dilakukan evaluasi terhadap output yang 

dihasilkannya. Apabila hasilnya sesuai dengan tujuan 

pendidikan, maka pendidikan itu dapat dikatakan 

berhasil, tetapi jika sebaliknya, maka usaha tersebut 

belum dikatakan berhasil.  

Jika hasil belajar siswa baik, maka pembelajaran 

bisa dikatakan berhasil. Seperti yang disampaikan oleh 

Ibu Siti Fatimah, selaku guru agama sebagai berikut: 

Karena kita mengajar arahnya untuk hasil belajar itu. Jika 

hasil belajar itu baik, otomatis pembelajaran itu akan 

berhasil. Karena hasil belajar itu sebagian dari tujuan 

pendidikan. Memang tujuannya juga bukan hanya hasil 

belajarnya itu, tetapi hasil belajar itu juga salah satu tujuan 

akhir dari pembelajaran.
127
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Setelah melalui proses pembelajaran, dan 

berbagai strategi yang guru terapkan dalam 

pembelajaran, maka tentunya ada hasil dari proses 

pembelajaran itu. Hasil belajar siswa yang awalnya 

hanya sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal 

(KKM), setelah guru menerapkan strategi dalam 

pembelajaran, hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. Hal tersebut sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Bapak Irfan, sebagai berikut: 

Dengan strategi seperti itu anak-anak akan lebih tertarik 

dan berminat untuk belajar. Sehingga jika anak tertarik 

dan berminat belajar, maka siswa lebih paham dengan 

materinya dan otomatis hasilnya/nilainya juga akan lebih 

meningkat.
128

 

Selain itu guru mulok kelas IV Ibu Arifatul 

Munfarida, juga menambahkan mengenai peningkatan 

hasil belajar siswa. 

Setelah menggunakan CTL (Contextual Teaching and 

Learning) itu, ya lumayan lah anak-anak bisa paham.
129

 

Ibu Siti Fatimah juga menambahkan bahwa 

setelah menggunakan strategi, hasil belajar siswa dapat 

meningkat. 

Setelah menggunakan strategi itu, ya sangat bisa 

meningkatkan hasil belajar, anak kan menjadi semangat 

dalam mengikuti pembelajaran.
130
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Sehingga dengan berbagai strategi yang 

diterapkan oleh guru pada saat pembelajaran, dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa yang awalnya 

kurang paham dengan materi yang dijelaskan guru, 

menjadi paham dengan bantuan strategi yang guru 

gunakan, salah satunya penggunaan media gambar, 

seperti yang diungkapkan Ibu Siti Yuliani. 

Pada saat pembelajaran yang membutuhkan media, saya 

gunakan media pembelajaran, seperti laptop sehingga 

anak lebih paham, kemudian yang sering saya gunakan 

menggunakan media gambar. Saya lebih sering 

menggunakan alat/media daripada tidak.
131

 

Ibu Siti Fatimah juga menambahkan bahwa 

penggunaan media dalam menyampaikan pembelajaran 

dapat memberikan semangat siswa.  

Otomatis perbandingannya kalau dengan media mesti 

lebih bagus dibandingkan tidak menggunakan media, 

karena anak lebih semangat.
132

 

Selain itu, hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan dan sudah memenuhi standar KKM dapat 

dibuktikan dengan adanya hasil belajar siswa pada saat 

ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bapak 

Irfan juga menambahkan bahwa hasil belajar siswa 
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mengalami peningkatan bisa dilihat dari hasil nilai 

raport siswa kelas IV.  

Secara keseluruhan untuk rata-rata nilai di kelas IV ini, 

sudah memenuhi standar KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) bisa dilihat dari nilai yang ada di raport.
133

 

Pada saat ujian tengah semester ada beberapa 

siswa yang nilainya di bawah kriteria ketuntasan 

minimal(KKM), namun setelah guru menerapkan 

beberapa strategi, pada saat ujian akhir semester hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan bahkan ada yang 

melebihi KKM. Hal tersebut dilihat dari nilai rapor 

kelas IV pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa 

yang bernama Andika dan Sherilya pada saat penilaian 

tengah semester mendapatkan nilai di bawah KKM 

yaitu 58 dan 60. Kemudian, pada saat ujian akhir 

semester dan setelah guru menerapkan beberapa 

strategi, hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

pada penilaian akhir semester yaitu 77 dan 76. 

Selebihnya lihat transkip dokumentasi pada lampiran 

penelitian ini.
134

 

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV di MIN 6 Ponorogo 

Proses maupun hasil belajar yang baik akan 

diperoleh  jika proses pembelajaran dapat berlangsung 
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secara optimal. Sebagai guru, hendaknya senantiasa 

berupaya agar siswa mencapai keberhasilan belajar 

sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam 

praktik pembelajaran, selalu ada aspek-aspek yang 

menunjang keberhasilan belajar seperti, fasilitas 

pembelajaran yang memadai. Namun, juga ada aspek-

aspek yang masih belum sesuai harapan. Begitu juga 

yang dialami guru dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa di MIN 6 Ponorogo. 

Adapun yang menjadi kendala dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa, salah satunya dari 

siswa itu sendiri. Sebagaimana disampaikan Ibu Siti 

Fatimah, sebagai berikut: 

Contoh kesulitan yang dihadapi ya pada saat pembelajaran 

ini, anaknya ada yang jalan-jalan, susah mendengarkan 

guru, kadang gurunya datang anaknya keluar.
135

 

Hal tersebut seperti yang peneliti amati, bahwa 

di kelas IV ada beberapa siswa yang ramai sendiri pada 

saat pembelajaran. Namun, guru juga memberikan 

nasihat sehingga siswa mau mendengarkan guru dan 

duduk dengan tenang. Selain itu, pengelolaan kelas juga 

diterapkan dalam pembelajaran, terlihat bahwa tempat 

duduk siswa berbentuk U yang awalnya berbentuk 

sejajar.
136

 

                                                           
135

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 05/W/20-II/2019 
136

 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/O/02-II/2019 



 

 

Ibu Arifatul Munfarida, juga menambahkan 

bahwa dengan adanya karakter siswa yang berbeda-

beda, maka pengelolaan kelasnya juga harus 

semaksimal mungkin. 

Kesulitannya biasanya itu dalam pengelolaan kelasnya. 

Anak-anak berbeda-beda ada yang agak diam juga ada 

yang aktif/tidak mau diam. Pengelolaan kelasnya harus 

semaksimal mungkin. Penyampaiannya juga harus 

dipersiapkan. Anak dikodisikan agar dalam keadaan siap 

untuk menerima pembelajaran.
137

 

Selain itu, Ibu Siti Yuliani juga menyampaikan 

bahwa ada siswa yang bermain sendiri, sehingga 

menyebabkan tidak konsentrasi dan tidak fokus. 

Tentu ada, ketika pembelajaran, siswa bermain sendiri 

sehingga konsentrasinya jadi hilang dan tidak fokus.
138

 

Jika siswa tidak konsentrasi otomatis 

pembelajaran pun tidak bisa berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan atau hasil belajarnya hanya sesuai 

KKM. Sebagaimana disampaikan guru mulok, sebagai 

berikut: 

Jika anak-anak yang susah dikondisikan, susah 

dikendalikan itu yang sulit. Jadi pemahaman materinya 

kurang sehingga hasil belajarnya pas sesuai dengan KKM, 

untuk yang nurut ya mudah.
139
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Siswa, dengan berbagai gaya belajar yang 

berbeda, meskipun sudah menyampaikan pembelajaran 

dengan bahasa yang mudah, akan tetapi juga masih ada 

anak yang sulit memahami materi pelajaran. Seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Irfan, sebagai berikut: 

Jadi ada anak yang super artinya sekali diterangkan 

langsung paham, ada anak yang sedang, sedang itu harus 

diulang beberapa kali baru paham, kemudian ada lagi anak 

yang kalau istilah saya itu anak yang luar biasa artinya 

kita sudah mengulang-ulang namun, tetap saja sulit belum 

bisa menerima pelajaran yang disampaikan. Padahal kita 

juga sudah menyampaikan sesuai dengan bahasa yang 

menurut kami itu bisa diterima dan dipahami anak. Apa 

yang kita sampaikan ke anak itu juga disesuaikan dengan 

karakter anak itu sendiri. Bahasa kita juga bahasa yang 

sesuai dengan pemahaman anak tetapi kenyataannya juga 

memang masih seperti itu, ada yang sulit ada yang mudah, 

dan kesulitan kita pada saat menghadapi anak-anak yang 

memang sulit menerima materi meskipun dengan bahasa 

yang sesuai dengan karakter anak itu sendiri.
140

 

Selain kendala yang disebabkan dari siswa, juga 

terdapat kendala dari kurangnya ketersediaan media 

dari madrasah, jadi guru lebih banyak membuat media 

sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Siti 

Fatimah selaku guru agama, sebagai berikut: 

Untuk medianya sebenarnya dari madrasah sudah ada, 

namun baru ada sedikit. Jadi kita harus membuat 

sendiri.
141
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Berbicara mengenai kendala, di sisi yang lain 

pasti ada faktor pendukung dalam keberhasilan 

pembelajaran. Salah satu faktor pendukung agar 

pembelajaran itu berhasil, sebelum melaksanakan 

pembelajaran, guru terlebih dahulu mempersiapkan apa 

yang seharusnya disiapkan oleh guru, yaitu RPP 

sebagaimana disampaikan oleh bapak Irfan, sebagai 

berikut. 

Sebelum menyampaikan pembelajaran, tentunya semua 

guru sama apa yang disiapkan, yaitu RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran), di dalam RPP terdapat apa 

yang ingin dicapai dalam pembelajaran, materi yang 

akan disampaikan, metode, media, strategi yang ingin 

digunakan semua ada dalam RPP. Begitu juga dengan 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, serta evaluasi 

dan refleksi sudah tertera dalam RPP.
142

 

Selain itu, Ibu Siti Yuliani, juga menambahkan 

tentang apa yang dilakukan sebelum kegiatan 

menyampaikan materi yaitu sebagai berikut. 

Sebelum melaksanakan pembelajaran, yang pertama saya 

lakukan yaitu menyiapkan anak, berdoa, tanya kabar, dan 

lain-lain, jika konsentrasi anak sudah kelihatan siap, maka 

baru dilanjutkan ke pembelajaran.
143

 

Faktor pendukung keberhasilan pembelajaran 

juga berasal dari madrasah itu sendiri, keluarga, 

masyarakat/lingkungan. Jika ketiga faktor ini saling 

mendukung, maka proses pembelajaran pun akan 
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berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan pendidikan 

yang di inginkan, tentunya hasil belajar siswa juga baik. 

Hal tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak 

Irfan, sebagai berikut: 

Pendidikan yang masuk dalam pemikiran anak itu 

meliputi: apa yang di dengar, apa yang dirasakan, dan apa 

yang di lihat. Tiga ranah ini yang membentuk karakter 

anak. Jadi anak itu lebih cenderung meniru, dan yang 

ditiru itu berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia 

dengar, dan apa yang dia rasakan. Kemudian yang 

membentuk keberhasilan pendidikan anak itu juga berasal 

dari madrasah itu sendiri, yang kedua dari keluarga, yang 

ketiga dari masyarakat/lingkungan. Jika di sekolah di 

dengarkan ngaji maka anak akan mengikutinya hal 

tersebut apabila diimbangi di keluarga juga. Ironinya 

sementara hanya beberapa jam anak di madrasah, dan di 

rumah itu tidak di kontrol, maka apa yang anak dengarkan 

di madrasah itu hilang. Kemudian juga anak yang berada 

di lingkungan yang tidak religi/Islami, maka ini semua 

akan hilang. Apa yang di dengar, dilihat, dan dirasakan 

dari tiga tempat tersebut, akan menentukan keberhasilan 

belajar anak.
144

 

Ibu Arifatul Munfarida, juga menambahkan 

bahwa faktor pendukung keberhasilan belajar siswa 

yaitu pemahaman anak.  

Faktornya, yang pertama pemahaman anak. Anak-anak 

harus paham dan mengerti juga, mau mendengarkan.
145

 

Diperkuat dengan pendapat Ibu Siti Yuliani, 

bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
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pembelajaran itu bisa berasal dari siswa dan guru. Dari 

kedua faktor tersebut harus bekerja sama dengan baik 

sehingga mendapatkan hasil yang baik. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Ibu Siti Yuliani, sebagai 

berikut: 

Faktor keberhasilan siswa itu, bisa berasal dari siswa dan 

juga guru. Dari kedua faktor itu harus saling bekerja sama 

dengan baik, sehingga proses pembelajaran itu akan 

berjalan dengan lancar dan hasil belajar siswa menjadi 

bagus.
146

 

Selain itu, strategi juga menjadi salah satu faktor 

penentu keberhasilan dalam pembelajaran. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Siti Fatimah, 

sebagai berikut: 

Faktornya ya, strategi itu. Dengan strategi yang baik, pasti 

hasil belajar siswa itu akan meningkat.
147

 

Dengan demikian, guru bisa dikatakan orang 

yang bertugas menjalankan pendidikan, terutama dalam 

pembelajaran memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Penerapan strategi 

yang baik diharapkan mampu membuat hasil belajar 

siswa meningkat dan sebagai salah satu faktor 

pendukung dalam tercapainya pembelajaran sesuai yang 

diharapkan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Strategi Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas IV di MIN 6 Ponorogo 

Belajar dan mengajar sebagai suatu proses 

mengandung tiga unsur yang dapat dibedakan, yaitu tujuan 

pengajaran (instruksional), pengalaman (proses) belajar-

mengajar, dan hasil belajar. Hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 

menerima  pengalaman belajarnya.
148

 Hasil belajar sangat 

penting karena jika siswa mendapatkan nilai yang tinggi, 

maka siswa tersebut bisa memilih melanjutkan ke sekolah 

yang disukainya begitu juga sebaliknya, jika nilainya jelek 

maka siswa tersebut tidak bisa memilih sekolah favoritnya. 

Hasil belajar pada kelas IV di MIN 6 Ponorogo rata-

rata sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), 

namun ada beberapa siswa mendapatkan nilai di bawah 

KKM. KKM merupakan kriteria yang paling rendah untuk 

menyatakan peserta didik dalam mencapai ketuntasan 

belajarnya. KKM ditetapkan di awal tahun ajaran oleh 

satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru 

mata pelajaran (MGMP) di satuan pendidikan yang 

memiliki karakteristik yang hampir sama. Hal tersebutperlu 
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adanya perhatian dari berbagai pihak seperti, dari 

madrasah, guru, lingkungan keluarga, maupun masyarakat. 

Lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab 

untuk meluluskan semua siswanya.Oleh sebab itu, 

madrasah harus mampu mengatasi hasil belajar siswa yang 

rendah.Kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siswa tidak 

saja ditentukan oleh madrasah, kurikulum, sarana dan 

prasarana, tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru. 

Dalam tugasnya terutama dalam menyampaikan 

pembelajaran, guru dituntut untuk bisa membuat siswa 

paham dan mampu menciptakan kondisi belajar yang 

menyenangkan, serta siswa mendapatkan hasil belajar yang 

baik atau tinggi. Untuk mendorong guru agar mampu 

mengajar dengan baik, yang disesuaikan dengan tujuan 

pendidikan, maka dari pihak madrasah mengadakan 

berbagai cara, diantaranya: 

1. Mengukur kompetensi dengan APKG (Assesment 

Peningkatan Kompetensi Guru). 

2. Sepervisi kelas, untuk meninjau masing-masing guru 

setelah diketahui kelemahannya, seperti kurangnya 

materi, kurangnya pengelolaan kelas dan lain-lain maka 

penanganannya: ikutkan workshop 

(seminar),memberikan pembinaan, memberikan 

motivasi (dorongan) secara langsung, mendatangkan 

pengawas, ikutkan lomba-lomba guru berprestasi. 

Penilaian kinerja guru(PKG) pada hakikatnya 

merupakan suatu kegiatan untuk membina dan 



 

 

mengembangkan guru profesional yang dilakukan dari 

guru, oleh guru, dan untuk guru. Penilaian kinerja guru 

berkaitan dengan efektivitas pembelajaran yang mencakup 

berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan input, proses, 

maupun output nya. Dengan demikian, pembelajaran akan 

efektif jika siswa mengalami berbagai pengalaman baru dan 

terjadi perubahan perilaku sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar.
149

 

Meningkatkan kompetensimelalui kegiatan tersebut, 

guru akan lebih mampu menciptakan suasana pembelajaran 

yang kondusif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, 

sehingga mampu mengembangkan potensi seluruh siswa 

secara optimal dan diharapkan mampu mengatasi hasil 

belajar siswa yang rendah.Salah satu cara yang bisa 

dilakukan untuk mengatasi hasil belajar siswa yang rendah 

yaitu menerapkan strategi dalam proses penyampaian 

pembelajaran.  

Strategi guru sangat diperlukan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa.Strategi banyak 

digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan 

memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai 

tujuan. Begitu juga seorang guru yang mengharapkan hasil 

baik dalam proses pembelajaran yang akan menerapkan 

suatu strategi agar hasil belajar siswanya mendapat prestasi 

yang baik. 
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Strategi dasar yang bisa dilakukan guru dalam 

proses kegiatan belajar mengajar yang meliputi: 

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan 

kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian 

anak didik sebagaimana yang diharapkan. 

2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar 

berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 

3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik 

belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan 

efektif. 

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal 

keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan 

sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar yang 

selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat 

penyempurnaan sistem internasional yang bersangkutan 

secara keseluruhan.
150

 

Ada beberapa strategi yang ditemukan peneliti pada 

kelas IV di MIN 6 Ponorogo. Diantaranya 

yaitugurumemastikan anak supaya paham dengan 

apadisampaikan, jika kurang paham guru menjelaskan 

kembali hingga siswa menjadi paham, bahasanya juga 

disesuaikan dengan pemahaman siswa, selain itu 

memberikan tugas rumah. Pada pembelajaran matematika, 

siswa lebih sering mengerjakan di depan kelas. Dengan 

strategi seperti itu, otomatis jika siswa paham apa yang 
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disampaikan guru, maka siswa bisa mengerjakan tugas dan 

mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Strategi guru yang bisa diterapkan dalam kegiatan 

proses pembelajaran yaitu komunikasi efektif. Komunikasi 

efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan 

perubahan sikap (attitude change) pada orang lain yang 

dapat terlihat dalam proses komunikasi.
151

 Komunikasi 

yang efektif sangat berdampak terhadap keberhasilan 

pencapaian tujuan.Salah satu yang bisa dijadikan ukuran 

bagi komunikasi yang efektif yaitu jika penerima pesan 

memperoleh pemahaman yang cermat terhadap hal-hal 

yang disampaikan oleh pengirim pesan.
152

 Pada strategi ini, 

guru menyampaikan pesan atau menjelaskan materi hingga 

siswa menjadi paham apa yang disampaikan, bahasanya 

juga disesuaikan dengan karakter siswa. Hal ini 

menyebabkan siswa paham dan mengerti apa yang 

disampaikan guru sehingga terjadi umban balik dan tidak 

monoton. 

Siswa yang sulit untuk menerima materi 

pembelajaran lebih difokuskan dalam menanganinya, tetapi 

bukan berarti yang lain tidak diperhatikan, namun untuk 

siswa yang kurang memahami materi lebih diberi nasihat, 

bahasa-bahasanya juga lebih diperjelas. Dengan strategi 

seperti itu, semua siswa akan mendapatkan pembelajaran 

yang merata dan mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan.  
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Di kelas IV ini, terlihat bahwa guru menjelaskan 

materi dengan menerapkan komunikasi efektif dalam 

pembelajaran.Seperti halnya dalam mengajar, dengan 

karakter siswa yang berbeda-beda juga memerlukan 

pendekatan yang berbeda.Guru harus menangani siswa 

yang disesuaikan dengan karakternya. Dalam pembelajaran 

ada siswa yang hanya dijelaskan sekali langsung paham, 

ada juga yang harus diulang-ulang baru paham. Pada setiap 

akhir pembelajaran dicek seberapa jauh pemahaman siswa, 

sehingga jika ada yang tidak menjawab berarti siswa itu 

belum paham.Untuk siswa yang belum paham, didekati, 

diberi nasihat dan disuruh untuk mengulangi materi. 

Metode tanya jawab yaitu metode yang 

penyampaian pembelajaran dengan cara guru mengajukan 

pertanyaan dan siswa menjawab. Dengan metode ini situasi 

kelas akan hidup karena guru melatih siswanya aktif 

berpikir, keberanian menyampaikan pendapat dengan 

berbicara atau menjawab pertanyaan. Guru mampu melatih 

siswa berdiskusi sehingga mereka aktif mengikuti pelajaran 

serta guru dapat mengontrol pemahaman siswa pada 

masalah yang dibicarakan.
153

 Dalam pembelajaran 

dibutuhkan keaktifan dari siswa serta untuk mengetahui 

seberapa pemahaman siswa, dilakukan tanya jawab. 

StrategiPAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) dalam pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan 
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yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap 

dan pemahaman dengan mengutamakan belajar sambil 

bekerja, guru menggunakan berbagai sumber belajar dan 

alat bantu termasuk pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar agar pembelajaran lebih menarik, 

menyenangkan dan efektif.
154

 

Membuat siswa senang dan semangat mengikuti 

pembelajaran juga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. 

Seperti strategi yang diterapkan oleh guru kelas IV ini, 

mengajar dengan menggunakan media pembelajaran atau 

strategi yang menarik dan menyenangkan, seperti siswa 

diajak bernyanyi, bermain, dan menerapkan 5M 

(Mengamati, Menanya,Mengeksplorasi, Mengasosiasi, dan 

Mengomunikasikan) dalam pembelajaran, serta 

memberikan doorprize kepada siswa yang mampu 

menjawab soal evaluasi.Harapannya dengan strategi seperti 

itu, siswa akan merasa senang, tidak merasa jenuh atau 

bosan, siswa menjadi kreatif, pembelajaran yang 

disampaikan bisa diterima siswa. Selain itu, siswa lebih 

termotivasi dan mampu mengerjakan soal evaluasiyang 

diberikan guru sehingga hasil belajarnya pun baik dan 

meningkat. 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru harus 

memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan 

efisien.Salah satu langkah untuk memiliki strategi ini 
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adalah harus menguasai metode mengajar.
155

 Guru, dalam 

menyampaikan pembelajaran selalu menggunakan metode 

ceramah. Metode ini digunakan untuk memperjelas materi 

yang akan disampaikan guru. Selain itu, juga digunakan 

untuk mengkondisikan siswa.Salah satu kelebihan metode 

ceramah yaitu mudah mengorganisasikan tempat duduk 

atau kelas.
156

 Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  

Menyampaikan materi yang dikaitkan dengan 

lingkungan atau kehidupan siswa sehari-hari akan lebih 

berkesan dan materi juga mudah dikuasai oleh siswa. Selain 

penerapan metode ceramah dan tanya jawab, guru juga 

menerapkan strategi CTL (Contextual Teaching Learning) 

dalam pembelajaran. Guru menyampaikan pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kehidupan siswa sehari-hari, 

tujuannya agar apa yang guru sampaikan bisa dipahami 

oleh siswa, karena mereka mengalami dalam kehidupan 

sehari-hari dan praktik secara langsung. 

Pembelajaran kontekstual atau yang biasa disingkat 

CTL merupakan konsep pembelajaran yang menekankan 

pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia 

kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu 
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menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar 

dalam kehidupan sehari-hari.
157

 

Penyampaian pesan atau pembelajaran, mudah 

dipahami dengan adanya media. Guru dalam mengajar 

banyak yang menggunakan media, seperti gambar, laptop, 

dan lain-lain. Penggunaan media tersebut disesuaikan 

dengan kebutuhan dan fasilitas yang ada.Diharapkan 

dengan bantuan media dalam pembelajaran, selain untuk 

memudahkan dalam pembelajaran juga bisa meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Guru perlu mempunyai keterampilan dalam 

merancang suatu media. Kemampuan merancang media 

merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang guru profesional. Dengan perancangan media yang 

dianggap cocok akan memudahkan proses pembelajaran, 

sehingga pada gilirannya tujuan pembelajaran akan tercapai 

secara optimal.
158

 

Dari beberapa strategi yang diterapkan guru di atas, 

dapat membuat siswadengan perbedaan karakter yang 

dimilikinya, secara merata dapat belajar dengan mudah 

serta semua mendapatkan hasil belajar yang baik dan 

meningkat.Strategi tersebut juga bisa mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dialami guru dalam proses pembelajaran.  
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B. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV di MIN 6 

Ponorogo 

Hasil belajar merupakan proses untuk menentukan 

nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian atau 

pengukuran hasil belajar. Tujuan utamanya yaitu untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai siswa 

setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran.
159

Menurut 

Nawawi sebagaimana dikutip 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 

mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.
160

 

Sebagai guru hendaknya senantiasa berupaya agar 

siswa mencapai keberhasilan belajar sesuai dengan 

kompetensi yang telah ditetapkan. Keberhasilan proses 

belajar mengajar selalu dikaitkan dengan hasil belajar. 

Proses belajar dikatakan optimal apabila hasil yang 

diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Penguasaan 

materi, penampilan menarik, penggunaan media, dan 

memberikan semangat kepada siswanya juga harus 

diperhatikan oleh guru. 

Selain itu, dengan mengamati bagaimana siswa 

kurang bergairah belajar, komitmen sebagai guru akan 

melahirkan beragam usaha untuk membangkitkan semangat 

mereka terhadap belajar. Jika menghadapi hasil belajar 
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yang kurang memuaskan, guru harus mampu menemukan 

cara-cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dengan adanya penerapan beberapa strategi dalam 

pembelajaran, terbukti bisa meningkatkan hasil belajar 

siswa.Siswa yang awalnya belum paham, dan setelah guru 

menjelaskan kembali menggunakan bahasa yang 

dimengerti siswa, maka siswa menjadi paham. Selain itu, 

pendekatan yang diberikan guru kepada siswa yang 

mempunyai karakter yang berbeda-beda dapat mengubah 

sikap siswa, yang awalnya siswa susah mengerjakan tugas 

yang diberikan gurubahkan tidak mau mengerjakan, setelah 

didekati dan dinasihati maka siswa tersebut mau dan 

mampu mengerjakan tugas. 

Keberhasilan atau kegagalan dalam proses belajar 

mengajar merupakan sebuah ukuran atas proses 

pembelajaran. Belajar dikatakan berhasil apabila memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan 

mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun 

kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam pengajaran khusus telah 

dicapai oleh siswa baik secara individual maupun 

kelompok. 

3. Terjadinya proses pemahaman materi yang 

mengantarkan materi tahap berikutnya.
161
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Penggunaan media pembelajaran juga dapat 

membuat siswa merasa senang dan lebih paham materi 

yang telah disampaikan oleh guru. Sehingga sudah pasti, 

jika siswa merasa senang mengikuti pembelajaran dan 

paham materi yang disampaikan guru, mau mengerjakan 

tugas, dan mampu mengerjakan tugas maka hasil 

belajarnya pun akan baik bahkan meningkat. 

Siswa dengan segala perbedaannya seperti motivasi, 

minat, bakat, perhatian, harapan, latar belakang sosial-

kultural, tradisi keluarga, menyatu dalam sebuah sistem 

belajar di kelas. Perbedaan-perbedaan inilah yang wajib 

dikelola, diorganisir guru, untuk mencapai proses 

pembelajaran yang optimal.
162

 Karena itu, perbedaan siswa 

pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis ini 

mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. 

Dengan strategi yang diterapkan dalam 

pembelajaran, siswa lebih tertarik dan berminat untuk 

belajar. Sehingga jika siswa tertarik dan berminat belajar, 

maka siswa lebih paham dengan materinya dan otomatis 

hasil atau nilainya juga akan lebih meningkat.  

Aktivitas apapun kalau dilakukan dengan penuh 

minat dan kegembiraan, akan membawa hasil yang 

memuaskan. Demikian juga dengan belajar. Belajar yang 

dilakukan dengan penuh minat dan rasa suka akan 
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membawa hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 

belajar yang dilaksanakan karena terpaksa.
163

 

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, 

menunjukkan dengan adanya penerapan beberapa strategi, 

dapat membuat hasil belajar siswa meningkat. Siswa yang 

awalnya mendapatkan nilai di bawah KKM pada penilaian 

tengah semester, setelah guru menerapkan strategi dalam 

kegiatan proses pembelajaran terlihat hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan pada penilaian akhir semester 

yaitu hasilnya sesuai dengan KKM bahkan ada yang lebih. 

Sesuai dengan teori Gagnesebagaimana dikutip 

Mulyono, menyatakan bahwa strategi pembelajaran 

meliputi sembilan aktivitas dalam pembelajaran yaitu: 1) 

menarik perhatian peserta didik, 2) memberikan informasi 

tujuan pembelajaran pada peserta didik, 3) mengulang 

pembelajaran yang bersifat prasyarat untuk memastikan 

peserta didik menguasainya, 4) memberikan stimulus, 5) 

memberi petunjuk cara mempelajari materi yang 

bersangkutan, 6) menunjukkan kinerja peserta didik terkait 

dengan apa yang sudah disampaikan, 7) memberikan 

umpan balik terkait dengan kinerja atau tingkat 

pemahaman peserta didik, 8) memberikan penilaian, dan 

9) memberi kesimpulan.
164

Sehingga dapat terbukti bahwa 

setelah guru menerapkan beberapa strategi dalam kegiatan 

proses pembelajaran, dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV di MIN 6 Ponorogo 

Hasil belajar dapat meningkat karena ada faktor 

yang mempengaruhinya.Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar siswa dapat 

berupasiswa itu sendiri, lingkungan (sekolah, keluarga, 

masyarakat), guru, tujuan, kegiatan pengajaran, dan 

evaluasi.
165

 

Dari hasil penelitian di MIN 6 Ponorogo, ada 

beberapa faktor yang mendukung serta penghambat hasil 

belajar siswa.Sebagai seorang guru yang bertanggung 

jawab dalam pembelajaran, maka harus bisa mengelola 

lingkungan kelasnya agar senantiasa menyenangkan untuk 

belajar.Namun untuk menciptakan suasana yang seperti ini 

tentunya tidak mudah. Pada saat pembelajaran ada anak 

yang jalan-jalan sendiri, susah mendengarkan guru, 

kadang gurunya datang anaknya keluar. Kemampuan 

siswa dalam menerima pembelajaranpun juga berbeda-

beda, ada yang dijelaskan sekali langsung paham, ada juga 

yang harus diulang beberapa kali baru paham. 

Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti yang 

dikemukakan oleh Clark sebagaimana dikutip oleh Nana 

Sudjana, bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% 
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dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi 

oleh lingkungan.
166

 

Selain itu, dalam pengelolaan kelas juga perlu 

diperhatikan dan dipersiapkan semaksimal mungkin, agar 

siswa dalam keadaan siap dalam menerima 

pembelajaran.Suatu kondisi kelas yang optimal dapat 

tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana 

dan pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana 

yang menyenangkan untuk mencapai tujuan 

pengajaran.Pengelolaan kelas yang efektif merupakan 

prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar 

yang efektif.
167

 

Penggunaan media dalam pembelajaran juga sangat 

diperlukan, mengingat betapa pentingnya media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman 

siswa.Dari madrasah sendiri untuk fasilitas media 

tergolong masih kurang, namun ada beberapa media yang 

disediakan seperti papan tulis, LCD, dan lain sebagainya, 

namun kebanyakan guru membuat dan membawa media 

sendiri.Seperti gambar, laptop, dan lain-lain. 

Keberhasilan pembelajaran harus didukung oleh 

komponen-komponen instruksional yang terdiri dari pesan 

berupa materi belajar, penyampai pesan yaitu pengajar, 

bahan untuk menuangkan pesan, peralatan yang 
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mendukung kegiatan belajar, teknik atau metode yang 

sesuai, serta latar atau situasi yang kondusif bagi proses 

pendidikan.
168

 

Keberhasilan belajar juga bisa dipengaruhi oleh 

lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, 

maupun lingkungan masyarakat.Pendidikan yang masuk 

dalam pemikiran anak meliputi, apa yang didengar, apa 

yang dilihat, dan apa yang dirasakan. Jika ketiganya ini 

berjalan dengan baik, maka hasilnya pun juga baik. Jika di 

sekolah siswa di dengarkan bacaan Al-Qur‟an, maka siswa 

akan mengikutinya. Hal tersebut apabila diimbangi di 

keluarga, juga diberikan bimbingan yang baik. Ironinya 

sementara hanya beberapa jam siswa di madrasah, dan di 

rumah itu tidak di kontrol, maka apa yang siswa 

dengarkan di madrasah itu hilang. Kemudian siswa yang 

berada di lingkungan yang tidak religi atau Islami, maka 

apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang 

dirasakan oleh siswa ini semua akan hilang. 

Keberhasilan belajar bukanlah berdiri sendiri, 

melainkan banyak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lainnya.Salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar adalah guru. Guru merupakan seorang 

desainer, yang bertugas mendesain atau merancang 

pembelajaran sehingga apa yang disajikan menjadi efektif 

dan diterima oleh pembelajar, sehingga peserta didik 

sebagai pembelajar menjadi arsitek yang membangun 
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pengetahuan dan wawasan mereka sendiri dalam proses 

belajar.
169

 

Guru dalam menjalankan pembelajaran juga perlu 

mempersiapkan sesuatu hal yang menunjang proses 

pembelajaran tersebut, seperti guru sebelum mengajar 

menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

menyiapkan materi, juga menyiapkan metode, media, serta 

strategi dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat menjadi 

pendukung dalam keberhasilan belajar siswa. 

Hasil belajar siswa akan baik, jika beberapa faktor 

tersebut dapat berjalan seimbang dan saling mendukung. 

Di madrasah terutama di dalam kelas, guru mengajar 

dengan maksimal disertai penerapan beberapa strategi, 

juga harus didukung oleh siswa yang mau diajak untuk 

belajar bersama, mau memperhatikan, sehingga terjadi 

umpan balik. Hal tersebut perlu diimbangi di lingkungan 

keluarga yang mendukung siswa untuk belajar dan 

lingkungan masyarakat juga memberikan contoh yang 

baik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan strategi 

guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa di MIN 6 

Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV di MIN 6 Ponorogo, yaitu: 

a. Strategi Komunikasi Efektif 

b. Metode Pembelajaran 

c. Strategi PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) 

d. Strategi CTL (Contextual Teaching Learning) 

e. Penggunaan Media Pembelajaran 

2. Peningkatan hasil belajar siswa kelas IV di MIN 6 

Ponorogo yaitu setelah guru menerapkan berbagai 

strategi, hasil belajar siswa mengalami peningkatan. 

Siswa yang awalnya mendapatkan nilai kurang dari 

KKM, setelah guru menerapkan strategi tersebut 

nilainya menjadi meningkat dan melebihi KKM. 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

peningkatan hasil belajar siswa kelas IV di MIN 6 

Ponorogo, yaitu siswa, guru, dan lingkungan 

(madrasah, keluarga, dan masyarakat). 

 



    
 

 

 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan 

kesimpulan terkait dengan Strategi Guru dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di MIN 6 Ponorogo. 

Makapeneliti memberikan beberapa saran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa di MIN 6 Ponorogo. 

1. Bagi madrasah, hendaknya madrasah 

dapatmemberikanfasilitas media yang mencukupi agar 

proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan.  

2. Bagi 

gurudiharapkanuntukbisamenerapkanberbagaimacamstr

ategi dan media yang 

lebihbervariatiflagisehinggaakanmembuatsiswalebihber

semangatdalam mengikuti kegiatan belajar. 

3. Bagi siswa diharapkan dapat 

mengikutipembelajarandanmemperhatikan guru dengan 

baik, agar mendapatkanhasilbelajar yang baik. 

4. Bagipenelitiselanjutnya diharapkan di masa yang akan 

datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data 

untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian 

lebih lanjut terkait strategi guru dalam meningkatkan 

minat belajar siswa, mengatasi kesulitan belajar siswa, 

dan mengatasi berbagai gaya belajar siswa. 
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