
 

KREATIFITAS MENGAJAR GURU MADRASAH DINIYAH DAN KONTRIBUSINYA 

TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA (Studi Kasus di Madrasah Diniyah al-

Islamiyah Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)  

 

SKRIPSI 

 

 

OLEH : 

 

MARIYATUL MASAMAH 
NIM : 210315339 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 

PONOROGO 

2019 

  



 

KREATIFITAS MENGAJAR GURU MADRASAH DINIYAH DAN KONTRIBUSINYA 

TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA (Studi Kasus di Madrasah Diniyah al-

Islamiyah Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)  

SKRIPSI 

Diajukan Kepada 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana 

Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

OLEH 

MARIYATUL MASAMAH 
NIM 210315339 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan sarana yang paling urgen dalam mengembangkan sumber 

daya manusia dan watak bangsa. Harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

mutu pendidikannya. Dalam konteks bangsa Indonesia, peningkatan mutu pendidikan 

merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian 

integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.1 

Masa anak-anak adalah masa yang amat kondusif untuk pembiasaan perilaku 

keagamaan, seperti pembiasaan membaca kitab suci al-Qur’an, pembiasaan berdo’a, 

pembiasaan berbakti kepada kedua orang tua dan lain-lain. Pembiasaan ini bila dilakukan 

dengan manajemen dan metode serta strategi yang tepat dapat menumbuh kembangkan 

nilai-nilai akhlaqul karimah bagi mereka.2 Melalui madrasah diniyah akan melatih anak-

anak untuk bisa membaca dan memahami materi keagamaan disamping sekolah formal 

SD/MI dan juga disamping pengarahan dari orang tua yang mungkin kurang sesuai dengan 

harapan siswa. Madrasah diniyah al-Islamiyah merupakan satu-satunya madrasah diniyah 

yang berada di dukuh Jinontro desa Tegalsari kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo dan 

menerapkan strategi ceramah yang dalam proses pembelajarannya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis, manajemen madrasah diniyah al-Islamiyah ini 

sudah tertata dengan baik. Bapak Teguh Widadi selaku kepala madrasah diniyah al-

Islamiyah menegaskan bahwa beliau tidak mewajibkan bagi guru-guru untuk menerapkan 

strategi mengajar, akan tetapi diserahkan kepada masing-masing guru untuk menggunakan 

strategi mengajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena setiap guru 

                                                             
1 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru Fokus pada Peningkatan Kualitas Pendidikan, 

Sekolah, dan Pembelajaran (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 10. 

2 Ali Rohmat, Kapita Selekta Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 345. 



 

memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sehingga membuat pak Teguh 

Widadi mengambil keputusan tersebut. Akan tetapi beliau selalu mengadakan monitoring 

dan evaluasi untuk mengetahui kesulitan ataupun hambatan yang didapatkan dari masing-

masing guru selama kegiatan pembelajaran di madrasah diniyah al-Islamiyah.3 

Dalam hal pembelajaran, pendidik adalah pelaku kreatifitas yang paling utama bagi 

peserta didik begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, masing-masing subjek dalam 

pembelajaran memiliki kontribusi untuk mengembangkan kreatifitasnya. Sebagai pendidik 

baik guru maupun dosen, kreatifitasnya dalam pembelajaran memiliki peran yang cukup 

penting bagi peserta didik untuk membantu mereka dalam memahami materi pelajaran. 

Karena ketika pada proses belajar mengajar pendidik mengoptimalkan kreatifitasnya, maka 

peserta didik tidak akan bosan dan malas untuk belajar. Mereka akan merasa senang lalu 

timbul minat yang besar untuk mempelajari materi pelajaran tersebut. Oleh karena itu, 

kreatifitas amat diperlukan dalam hal ini. 

Seorang guru memiliki tugas untuk membimbing, mengenal siswa, mengenal 

kebutuhan dan kemampuannya dalam menciptakan situasi pendidikan yang optimal. 

Seorang guru yang kreatif juga harus pandai-pandai menerapkan metode yang sesuai dan 

bervariasi yang mampu menciptakan suasana belajar yang dapat merangsang siswa untuk 

mengikuti pelajaran dengan perhatian dan minat belajar yang besar.4 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Terdapat beberapa unsur 

saling berkaitan mengenai motivasi, yaitu : a. motivasi dimulai dari adanya perubahan 

energi dalam pribadi, b. motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan affective arousal,  

                                                             
3 Hasil wawancara dengan kepala Madrasah Diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo yang dilakukan 

tanggal 27 Januari 2019 

4 J.J Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 37.  



 

c. motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan.5 Adapun fungsi motivasi 

meliputi beberapa hal diantaranya : mendorong timbulnya suatu perbuatan, sebagai 

pengarah, dan juga sebagai penggerak. Sedangkan nilai motivasi dalam pengajaran adalah 

sebagai berikut : menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan murid, pengajaran yang 

bermotivasi adalah pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat 

yang ada pada murid, pengajaran yang bermotivasi menuntut kreativitas dan imajinasi guru.6 

Sedangkan belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti; berubahnya pengetahuan, pemahaman sikap dan tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan dan kemampuannya serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu 

yang belajar.7 

Berangkat dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ”Kreatifitas Mengajar Guru Madrasah Diniyah Dan 

Kontribusinya Terhadap Motivasi Belajar Siswa (Studi Kasus Di Madrasah Diniyah 

al-Islamiyah Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo) 

B. FOKUS PENELITIAN 

Mengingat luasnya masalah dalam cakupan pembahasan permasalahan dan waktu 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada : kreatifitas 

mengajar guru, kontribusi, dan terhadap motivasi belajar. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

                                                             
5 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 158. 

6 Ibid., 161-16. 

7 Anissatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Teras, 2009), 13. 



 

1. Bagaimana kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah dan kontribusinya terhadap 

motivasi belajar siswa? 

2. Apa permasalahan kreatifitas mengajar yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian yang 

ingin dicapai, yaitu : 

1. Untuk mengetahui kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah dan kontribusinya 

terhadap motivasi belajar siswa 

2. Untuk mengetahui permasalahan kreatifitas mengajar yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang 

membaca, baik dari kalangan akademis maupun kalangan umum. Adapun manfaat yang 

penulis harapkan adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Dari hasil penelitian KREATIFITAS MENGAJAR GURU MADRASAH DINIYAH 

DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA (Studi Kasus 

di Madrasah Diniyah al-Islamiyah Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo). 

a. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang pendidikan khususnya tentang 

menumbuhkan kreativitas mengajar guru dan kontribusi terhadap motivasi belajar 

siswa Secara praktis di madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Kecamatan Jetis. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran kreativitas mengajar guru madrasah diniyah dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 



 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan 

Diharapkan menjadi masukan bagi guru agar dapat menjalankan tugas pembelajaran 

dengan baik, yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat 

mengantar peserta didik dalam mengembangkan profesi yang dimiliki. Dan dapat 

dijadikan masukan bagi pendidik untuk berkreativitas dalam proses pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan bisa memotivasi 

belajar siswa.  

b. Bagi pendidik 

Memberikan motivasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

diajarkan sehingga dapat diterapkan dalam lingkungannya. Dan memberikan 

motivasi agar mampu meneladani guru dan mampu mengikuti jejak menjadi generasi 

penerus dalam rangka memajukan dunia penididikan. 

c. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan pendorong dalam usaha meningkatkan 

kualitas dan mutu pendidikan di lembaga pendidikan tersebut, serta untuk 

menumbuhkan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan.  

d. Bagi peneliti yang akan datang 

Peneliti diharapkan dapat mengembangkan intelektual yang telah diperoleh dan 

menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran 

terhadap maksud yang tergantung dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan 

penyusunan skripsi ini dibagi menjadi enam bab dilengkapi dengan pembahasan-

pembahasan yang dikemukakan secara sistematis, yaitu: 



 

Bab pertama. Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua. Merupakan landasan teori yang berisi telaah hasil penelitian terdahulu 

dan kajian teori yang berfungsi sebagai alat penyusun instrumen pengumpulan data terkait 

kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah dalam motivasi belajar siswa. 

Bab ketiga. Metode penelitian, dalam Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab keempat. Berisi tentang hasil penelitian, sebelum memaparkan mengenai hasil 

penelitian, akan dipaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian seperti berdirinya 

madrasah, letak geografis, Visi, Misi, Tujuan pendidikan, dan keadaan siswa. Deskripsi data 

secara khusus yaitu kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah dan kontribusinya terhadap 

motivasi belajar siswa di madrasah diniyah al-IslamiyahTegalsari Jetis Ponorogo Tahun 

2018/2019 meliputi bentuk kreatifitas mengajar guru madrasah, permasalahan dalam 

memotivasi belajar siswa, dan berbagai kelemahan dan kelebihan dari metode yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran di madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis 

Ponorogo. 

Bab kelima. Berisi analisis data yang akan membahas tentang kreatifitas mengajar 

guru madrasah diniyah dan kontribusi terhadap motivasi belajar siswa (Studi kasus di 

madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo) secara lebih detail dan mendalam. 

Bab keenam. Merupakan penutup yang akan mempermudah pembaca dalam 

mengambil intisari dari penulisan skripsi. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 



 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada beberapa hasil karya terdahulu yang 

relevan dengan kajian penelitian ini. Adapun hasil karya tersebut adalah sebagai berikut : 

Yang pertama : skripsi Ulfa Kartika Fatmawati (210314036), yang berjudul 

“Kreativitas Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih 

Melalui Pelaksanaan Kurikulum 2013  (Studi Kasus di MTsN Kota Madiun Kelas VIII 

Tahun Ajaran 2017/2018)”. Dalam skripsi tersebut telah dijelaskan pada rumusan masalah 

pertama bahwa bentuk kreativitas guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran fiqih kelas VIII melalui pelaksanaan kurikulum 2013 sudah sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku, sedangkan bentuk kreativitas guru dalam neningkatkan hasil 

belajar fiqih tersebut teraktualisasi dalam peningkatan tiga ranah taksonomi Bloom yaitu 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang sudah berjalan dengan baik. Namun terdapat 

bebeberapa kekurangan dalam hal pembelajaran seperti penggunaan pendekatan 

pembelajaran tetapi hal tersebut sudah dapat diatasi oleh pihak madrasah, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan sesuai kurikulum yang berlaku. Pada aspek kognitif Guru 

menggunakan pendekatan saintific selain itu guru juga membuat peta konsep dalam 

pembelajaran, menggunakan metode CPTT, media gambar dalam menjelaskan materi dan 

menggunakan metode talking stik untuk mengerahui pemahaman siswa. Pada aspek afektif 

Guru menggunakan penilaian sikap berupa angket dan memberikan nilai keteladan kepada 

peserta didik sesuai dengan materi yang diajarkan sedangkan pada aspek psikomotorik guru 

menggunakan Guru menggukan media gambar dan media power point agar siswa dapat 

mempraktekkan materi yang diajarkan. Dan pada rumusan masalah kedua telah dijelaskan 

bahwa dampak kreativitas guru terhadap hasil belajar siswa di MTsN Kota Madiun, yaitu 



 

berkonstribusi positif terhadap siswa antara lain siswa paham terhadap materi yang diajarkan 

dan hasil belajar siswa pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik rata-rata kelas nilai 

diatas 75 hal tersebut bisa dilihat pada lampiran hasil belajar. Namun pada aspek kognitif 

terdapat beberapasiswa yang nilai kognitif nya di bawah KKM yang berlaku tetapi secara 

keseluruhan hasil belajar siswa baik.8 

Yang kedua, skripsi Eka Yulianasari (3211113062), yang berjudul “ Upaya Guru 

Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri Di Madrasah Diniyah Fastabichul Khoirot 

Joho Kalidawir Tulungagung Tahun 2015.  Dalam skripsi tersebut telah dijelaskan pada 

rumusan pertama, bahwa upaya guru dalam membimbing santri untuk meningkatkan 

motivasi belajar santri di madrasah diniyah Fastabichul Khoirot adalah: 

1. Dengan menggunakan pendekatan personal agar santri merasa diperhatikan dan guru 

mampu memahami karakter masing-masing santri. 

2. Bimbingan yang diberikan berupa arahan, nasehat, motivasi dan dukungan, agar santri 

mau melakukan perubahan ke arah lebih baik sehingga motivasi belajarnya meningkat. 

3. Guru melakukan musyawarah bersama untuk kelancaran membimbing santri demi 

terlaksana pembelajaran yang efektif dan motivasi santri meningkat.  

Dan pada rumusan masalah kedua telah dijelaskan bahwa Strategi guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri di madrasah diniyah fastabichul Khoirot Joho 

Kalidawir Tulungagung tahun 2015 adalah dengan menggunakan strategi langsung 

menggunakan konsep reward and punishment. Reward yang diberikan guru berupa 

pemberian pujian dan hadiah pada santri berprestasi, sedangkan punishment yang diberikan 

oleh guru berupa istigfar dan kafaroh. Semua itu diberikan untuk meningkatkan motivasi 

                                                             
8 Ulfa Kartika Fatmawati, “Kreativitas Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Fiqih Melalui Pelaksanaan Kurikulum 2013 di MTsN Kota Madiun Kelas VIII Tahun Ajaran 2017/2018” (Skripsi 

IAIN Ponorogo,  2014). 



 

belajar santri di madrasah diniyah fastabichul Khoirot Joho Kalidawir Tulungagung tahun 

2015.9  

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Selain itu 

persamaannya terletak pada fokus penelitian yaitu kreatifitas mengajar guru dan 

pengaruhnya terhadap hasil belajar maupun motivasi belajar siswa. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu skripsi pertama lokasi penelitian 

berada di MTsN Kota Madiun kelas VIII tahun ajaran 2017/2018. Selain itu perbedaannya 

terletak pada tujuan peneliti melakukan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana 

kreatifitas mengajar guru yang difokuskan kepada hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

fiqih melalui kurikulum 2013. Sedangkan skripsi kedua, lokasi penelitian berada di 

madrasah diniyah Fastabichul Khoirot Joho Kalidawir Tulungagung tahun 2015. Selain itu 

perbedaanya terletak pada peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap berbagai upaya 

yang dilakukan oleh guru madrasah diniyah yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

belajar santri. 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap bagaimana 

kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah yang menarik sehingga bisa mempengaruhi 

motivasi belajar siswa madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo tahun 2019. 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran mengenai strategi mengajar guru 

madrasah diniyah al-Islamiyah yang kreatif, inovatif, menarik yang mampu memberikan 

motivasi siswa untuk belajar, mengetahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi guru 

madrasah diniyah al-Islamiyah dalam meningkatkan motivasi belajar, serta mengetahui 

kelebihan dan kelemahan metode yang digunakan guru madrasah diniyah al-Islamiyah untuk 

memotivasi belajar siswa. 

                                                             
9 Eka Yulianasari, “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri Di Madrasah Diniyah 

Fastabichul Khoirot Joho Kalidawir Tulungagung Tahun 2015” (Skripsi IAIN Tulungagung, 2015) 



 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Kreatifitas 

a. Pengertian Kreatifitas 

Kreatifitas adalah proses mental  yang melibatkan pemunculan gagasan atau 

konsep baru, atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada.10 

Kreatifitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia 

kehidupan di sekitar kita. Kreatifitas ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan 

sesuatu yang sebelumnya belum ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya 

kecenderungan untuk menciptakan sesuatu.11 

Kreatifitas bisa disebut pola terampil, menurut Reber yang dikutip oleh 

Muhibbin Syah keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku 

yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk 

mencapai hasil tertentu. Keterampilan bukan hanya meliputi gerakan motorik 

melainkan juga pengejawantahan fungsi mental yang bersifat kognitif. Konotasinya 

pun luas sehingga sampai pada mempengaruhi atau mendayagunakan orang lain secara 

tepat juga dianggap sebagai orang yang terampil.12 

Dalam hal ini kreatifitas guru yang dimaksud oleh penulis yaitu kemampuan 

terampil seorang guru dalam mengadakan pembelajaran yang bervariasi, kreatif dan 

menyenangkan dengan memunculkan inovasi, sehingga peserta didik tidak merasa 

bosan dalam mengikuti pelajaran. 

 

                                                             
10 Asis Saifuddin, Pembelajaran Efektif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 33. 

11 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013), 51. 

12Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 

119. 



 

2. Kreatifitas Mengajar 

a. Pengertian 

Guru yang profesional dan kreatif hanya akan memilih metode mengajar yang 

lebih tepat setelah menetapkan topik pembahsan materi dan tujuan pelajaran serta jenis 

kegiatan belajar siswa yang dibutuhkan. Kegiatan ini dibanding-bandingkan dengan 

ciri khas atau karakteristik metode-metode mengajar yang akan dipilih.13 

b. Tata cara menjadi guru kreatif dalam mengajar  

Setiap kreativitas mengajar memiliki komponen dan prinsip-prinsip dasar 

tersendiri. Berikut ini kreativitas mengajar dan cara menggunakannya agar tercipta 

pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan : 

1) Keterampilan membuka pelajaran 

Membuka pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk 

menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik secara optimal, 

agar mereka memusatkan diri sepenuhnya pada pelajaran yang akan disajikan. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut seperti menghubungkan 

materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan disajikan, menyampaikan 

tujuan (kompetensi dasar) yang akan dicapai, menyampaikan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran,  menggunakan media dan sumber belajar yang sesuai 

dengan materi yang akan disajikan, mengajukan pertanyaan, baik untuk 

mengetahui pemahaman peserta didik terhadap pelajaran yang telah lalu maupun 

untuk menjajaki kemampuan awal berkaitan dengan bahan yang akan dipelajari.14 

 

 

                                                             
13 Ibid., 202. 

14
 Djamarah dkk, Strategi belajar mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 



 

2) Kemampuan dalam menjelaskan 

Penjelasan dalam pembelajaran memiliki beberapa komponen yang harus 

diperhatikan, yaitu perencanaan meliputi isi pesan yang akan disampaikan harus 

sistematis dan mudah dipahami oleh peserta didik dan dalam memberikan 

penjelasan harus mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuan dasar yang 

dimiliki oleh peserta didik. Penyajian dapat menggunakan pola induktif yaitu 

memberikan contoh terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan umum dan 

pola deduktif yaitu hukum atau rumus dikemukakan lebih dahulu lalu diberi 

contoh untuk memperjelas rumus dan hukum yang telah dikemukakan.15 

3) Keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.16 Setiap 

kali mengajar guru pasti menggunakan metode. Metode yang digunakan itu tidak 

sembarangan, melainkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setiap tujuan yang 

dirumuskan menghendaki penggunaan metode yang sesuai. Untuk mencapai suatu 

tujuan tidak mesti menggunakan satu metode, tetapi bisa juga menggunakan lebih 

dari satu metode. 

Metode mengajar yang akan dibahas disini merupakan metode mengajar 

secara umum. Sehingga metode mengajar dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bagian, yaitu : a) metode mengajar klasikal/kelompok, yang termasuk didalamnya 

yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, kerja kelompok dan 

simulasi. b) metode mengajar individual, yang termasuk didalamnya adalah 

metode tanya jawab, latihan, pemberian tugas, dan eksperimen.17 

4) Kemampuan memilih media pembelajaran 

                                                             
15 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011) 
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17 Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, 86. 



 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan ( bahan Pembelajaran). Adapun fungsinya adalah untuk 

merangsang perhatian , minat , pikiran dan perasaan peserta didik dalam kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.18 

5) Menggunakan keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu untuk dikuasai oleh guru, karena 

hampir dalam setiap tahap pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan 

pertanyaan, dan kualitas pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan kualitas 

jawaban peserta didik. Pengaturan urutan pertanyaan yaitu pertanyaan yang 

diajukan hendaknya mulai dari yang sederhana menuju yang paling kompleks 

secara berurutan, Pertanyaan pelacak, pertanyaan pelacak ini diberikan jika 

jawaban yang diberikan siswa masih kurang tepat.19 

6) Keterampilan dalam memberikan penguatan 

Penguatan merupakan respons terhadap suatu perilaku yang dapat 

menimbulkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan 

dapat dilakukan secara verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian. Sedangkan 

non verbal dapat dilakukan dengan gerakan mendekati peserta didik dan kegiatan 

yang menyenangkan. Penguatan bertujuan untuk meningkatkan perhatian peserta 

didik terhadap pelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, dan 

membina perilaku yang produktif. 

7) Keterampilan menutup pelajaran 

Menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

dipelajari serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. Megukur hasil belajar siswa 
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merupakan suatu puncak dari proses pembelajaran. Hasil belajar tersebut terjadi 

terutama berkat evaluasi guru.20 

3. Metode Ceramah 

a. Pengertian  

Metode ceramah merupakan metode pembelajaran dengan menyampaikan 

informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya 

mengikuti secara pasif. Metode ini berbentuk penjelasan konsep, prinsip, fakta dan 

pada biasanya diakhir pembelajaran ditutup dengan tanya jawab antara guru dan 

siswanya. 

b. Penggunaan Metode Ceramah 

Penggunaan metode ceramah pada pembelajaran disertai dengan teknik 

bertanya, sehingga tetap terjadi interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa dan 

siswa. Dalam proses pembelajaran disekolah, tujuan metode ceramah adalah 

menyampaikan bahan yang bersifat informasi (konsep, pengertian, prinsip- prinsip) 

yang banyak serta luas. Menurut Abdul Majid secara spesifik metode ceramah 

bertujuan untuk:21 

1) Menciptakan landasan pemikiran peserta didik melalui produkceramah yaitu bahan 

tulisan peserta didik sehingga pesertadidik dapat belajar melalui bahan tertulis hasil 

ceramah. 

2) Menyajikan garis-garis besar isi pelajaran dan permasalahanyang terdapat dalam isi 

pelajaran. 

3) Merangsang peserta didik untuk belajar mendiri dammenumbuhkan rasa ingin tahu 

melalui pemerkayaan belajar  

4) Memperkenalkan hal-hal baru dan memberikan penjelasan secara gamblang.  
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5) Sebagi langkah awal untuk metode yang lain dalam upayamenjelaskan prosedur-

prosedur yang harus ditempuh pesertadidik.Alasan guru menggunakan metode 

ceramah harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Ceramah 

Ada beberapa alasan mengapa metode ceramah sering digunakan. Alasan ini 

sekaligus merupakan keunggulan metode ini. Adapun beberapa kelebihan dari metode 

ceramah adalah sebagai berikut : 

1) Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah 

dalam arti, proses ceramah tidak memerlukan peralatan dan perlengkapan yang 

rumit seperti pada metode demonstrasi atau peragaan.  Sedangkan mudah berarti 

ceramah hanya mengandalkan suara guru. 

2) Ceramah dapat menjangkau penyajian materi pembelajaran yang lebih luas. Ini 

berarti banyak materi pembelajaran yang dapat dirangkum dan dijelaskan pokok-

pokoknya saja oleh guru dalam waktu singkat. 

3) Ceramah dapat terfokus hanya pada pokok-pokok materi inti. Dalam arti, guru 

dapat mengatur pada materi mana yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan indikator yang ingin dicapai. 

4) Dengan metode ceramah, guru dapat memantau keadaan kelas, karena kelas 

sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya saat menyampaikan materi pembelajaran. 

5) Dengan metode ceramah pengorganisasian kelas menjadi lebih sederhana dan 

praktis, oleh karena tidak membutuhkan persiapan-persiapan yang macam-macam. 

Asal kan siswa dapat menempati posisi tempat duduknya dan mendengarkan materi 

pembelajaran yang disampaikan guru, itu sudahlah cukup. 

Adapun kelemahan-kelemahan dari penggunaan metode ceramah ini, antara 

lain: 



 

1) Materi yang dikuasai siswa terbatas hanya pada apa yang telah dikuasai dan 

disampaikan guru. Ini merupakan kelemahan yang paling dominan pada metode 

ceramah, oleh karena apa yang telah disampaikan guru itulah yang diperolehnya 

dan dikuasainya. 

2) Penyampaikan ceramah yang tidak dibarengi dengan peragaan dan contoh-contoh 

hanya bersifat verbalistik dan menbosankan. Ini merupakan kelemahan yang 

dimiliki metode ceramah, karena guru dalam penyajiannya hanya mengandalkan 

bahasa verbal sedangkan siswa hanya mengandalkan kemampuan auditifnya. Di sisi 

lain kemampuan siswa secara auditif berbeda-beda, termasuk dalam menangkap 

materi pembelajaran melalui pendengaran. 

3) Kemampuan guru berbicara dan bertutur kata-kata yang tidak baik, acap kali 

menjemukan dan membosankan siswa, sehingga siswa menjadi tidak 

memperhatikan materi pembelajaran, mengantuk atau mengobrol dengan teman 

sebangkunya. Jika mereka diam akan tetapi pikirannya kemana-mana  sebab tidak 

mengerti dengan apa yang disampaikan guru sebab penyampainnya tidak menarik. 

4) Dengan metode ceramah, sangat sukar untuk mengetahui apakah siswa sudah 

mengerti dan sudah memahami dengan apa yang telah disampaikan guru. Ketika 

guru mengadakan pertanyaan pada umumnya lebih banyak yang diam dan tidak 

menjawab pertanyaan, meskipun tentu tidak semua siswa seperti itu.22  

4. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan, daya, tindakan, dan 

penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan.23 

Sedangkan belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam 
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berbagai bentuk seperti; berubahnya pengetahuan, pemahaman sikap dan tingkah laku, 

keterampilan, kecakapan dan kemampuannya serta perubahan aspek-aspek lain yang 

ada pada individu yang belajar.24 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi belajar adalah daya penggerak yang ada dalam diri seseorang baik bersifat 

instrinsik maupun ekstrinsik yang dapat menimbulkan kegiatan belajar, memberi arah 

dan menjamin kelangsungan belajar serta berperan dalam hal menumbuhkan beberapa 

sikap positif, seperti kegairahan, rasa senang belajar sehingga menambah pengetahuan 

dan keterampilan. 

Dengan perkataan lain keberadaan motivasi dalam belajar sangat penting 

karena merupakan kondisi psikologi yang berupa dorongan atau usaha-usaha dari 

seseorang untuk melaksanakan kegiatan belajar sehingga adanya partisipasi siswa 

dalam kegiatan belajar. Keberhasilan dan kegagalan dalam belajar dipengaruhi oleh 

motivasi belajar, dengan demikian taraf keberhasilan dan kegagalan dalam belajar 

bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh diri sendiri.25 

b. Macam-Macam Motivasi Belajar 

1) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik muncul akibat insentif eksternal atau pengaruh dari luar 

peserta didik, misalnya: tuntutan, imbalan, atau hukuman. Faktor yang 

mempengaruhi motivasi secara eksternal adalah : karakteristik tugas, insentif, 

perilaku guru,  pengaturan pembelajaran. Misalnya, seorang peserta didik belajar 

menghadapi ujian karena pelajaran tersebut merupakan syarat kelulusan. 

2) Motivasi instrinsik 
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Yaitu motivasi internal dari dalam diri untuk melakukan sesuatu, misalnya 

peserta didik mempelajari ilmu pengetahuan alam karena dia menyenangi pelajaran 

tersebut. Motivasi mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan belajar, dan 

pada umumnya belajar tanpa motivasi akan sulit untuk berhasil. Oleh sebab itu, 

pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat yang 

dimiliki oleh peserta didik.26 

Memotivasi peserta didik merupakan hal yang sangat penting bagi guru. 

Untuk melakukan kegiatan tersebut, guru perlu memahami peserta didik dengan 

baik, ia mampu menyediakan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang sesuai 

dengan peserta didik. Melalui pemahaman yang baik tentang peserta didik, maka 

guru akan mampu mendorong peserta didik menemukan sesuatu yang menarik, 

bernilai, dan secara instrinsik memotivasi, menantang dan berguna bagi peserta 

didik. Semakin baik guru memahami kebutuhan dan minat yang dimiliki peserta 

didik, maka semakin mudah guru dalam memotivasi peserta didik.27 

Dalam perspektif kognitif, motivasi yang lebih signifikan bagi siswa adalah 

motivasi instrinsik karena lebih murni dan langgeng serta tidak bergantung pada 

dorongan atau pengaruh orang lain, dorongan mencapai prestasi dan dorongan 

memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan, memberi pengaruh 

lebih kuat dan relatif lebih langgeng dibandingkan dengan dorongan hadiah atau 

dorongan keharusan dari orang tua dan guru.28 

Hal penting yang harus diketahui tentang motivasi, bahwa pada dasarnya 

motivasi instrinsik lebih kuat dan lebih baik daripada motivasi ekstrinsik. Oleh 

karena itu, guru haruslah mampu membangun motivasi instrinsik pada diri para 

siswa. Jangan hendaknya anak mau belajar dan bekerja hanya karena takut 
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dimarahi, dihukum, mendapat angka merah, atau takut tidak lulus dalam ujian. 

Tetapi, buatlah anak tersebut agar ia belajar karena keikhlasan hatinya. Sehingga, 

akan muncul hasil yang positif dari hasil usaha belajar yang dilakukannya.29 

c. Macam-macam Teori  dalam Motivasi 

1) Teori hedonisme 

Hedone adalah bahasa Yunani yang berarti kesukaan, kesenangan atau 

kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang memandang bahwa 

tujuan hidup yang utama pada manusia adalah mencari kesenangan yang bersifat 

duniawi. Menurut pandangan hedonisme, manusia pada hakikatnya adalah makhluk 

yang mementingkan kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan. 

Implikasi dari teori ini adalah anggapan bahwa semua orang akan cenderung 

menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan atau yang mengandung resiko 

berat, dan lebih suka dan lebih suka melakukan sesuatu yang mendatangkan 

kesenangan baginya.30 

2) Teori Naluri 

Pada dasarnya manusia memiliki tiga dorongan nafsu pokok yang dalam hal 

ini disebut naluri, yaitu : 

a) Dorongan nafsu (naluri) mempertahankan diri 

b) Dorongan nafsu (naluri) mengembangkan diri 

c) Dorongan nafsu (naluri) mempertahankan jenis. 

Dengan ketiga naluri pokok itu, maka kebiasaan-kebiasaan ataupun 

tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia yang diperbuatnya sehari-hari 

mendapat dorongan atau digerakkan oleh ketiga naluri tersebut.31 
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3) Teori Reaksi yang Dipelajari 

Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia tidak 

berdasarkan naluri-naluri, tetapi berdasarkan pola-pola tingkah laku yang 

dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Orang paling banyak dari 

lingkungan kebudayaan di tempat ia hidup dan dibesarkan. Oleh karena itu, teori 

ini disebut juga teori lingkungan kebudayaan. 

4) Teori Daya Pendorong 

Teori ini merupakan perpaduan dari “teori naluri” dengan “teori reaksi yang 

dipelajari”. Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi suatu dorongan 

kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Menurut teori ini, bila 

seorang pemimpin ataupun pendidik ingin anak buahnya, ia harus mendasarkan 

atas daya pendorong, yaitu atas naluri dan juga reaksi yang dipelajari dari 

kebudayaan lingkungan yang dimilikinya. 

d. Tujuan dan Fungsi Motivasi Belajar 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya 

untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Bagi 

seorang guru, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para 

siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya sehingga tercapai  tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan 

ditetapkan dalam kurikulum sekolah.32 Motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha 

dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan 

hasil yang baik.33 
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5. Permasalahan dalam Kegiatan Pembelajaran Siswa 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia problematika atau problem adalah 

sesuatu yang masih menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat di pecahkan atau 

diselesaikan34. Masalah penelitian bisa disebut pula dengan kesenjangan penelitian dan 

pada hakekatnya adalah ketidak samaan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa 

yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan. Dengan kata lain masalah penelitin itu adalah 

perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan atau boleh juga 

diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. 

Oleh karena itu, problematika adalah sesuatu yang harus dipecahkan atau 

dicarikan jalan keluar dari sebuah kejadian. Problematika berasal dari kata problem yang 

dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah 

suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan 

kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai 

hasil yang maksimal.35  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.36Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan kreatifitas 

mengajar guru madrasah diniyah dan kontribusinya terhadap motivasi belajar siswa. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data kemudian 

dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan penelitian. Karena 

peneliti memiliki seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai untuk 

memecahkan masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan rumusan masalah penelitian yang 

sudah dipaparkan di atas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

deskriptif, yang akan berkaitan dengan penjelasan dan gambaran mengenai kreatifitas 

mengajar guru madrasah diniyah dan kontribusinya terhadap motivasi belajar siswa. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan pengumpul data, orang yang ahli dan 

mempunyai kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus sebagai 

instrumen.37 Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai pengamat penuh 

mengenai hal-hal yang menyangkut kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah al-Islamiyah 

dan kontribusinya terhadap motivasi belajar siswa tahun 2019 selama beberapa bulan. 
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C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di madrasah diniyah al-

Islamiyah dukuh Jinontro desa Tegalsari kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo provinsi Jawa 

Timur. Dengan alasan bahwa pendidik di madrasah diniyah al-Islamiyah ini memiliki 

semangat tinggi dalam mendidik siswanya untuk belajar ilmu agama meskipun madrasah 

diniyah al-Islamiyah ini dikatakan sempat vacum karena kurangnya siswa yang termotivasi 

belajar ilmu keagamaan.  

D. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif orang-orang yang menjadi sumber data disebut sebagai 

informan.38 Sumber data penelitian yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah 

sumber data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata hasil wawancara yang 

dalam meliputi: informan dari beberapa guru, kepala sekolah dan informan dari 

sebagian siswa di madrasah diniyah al-Islamiyah. 

2. Data sekunder 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian kualitatif merupakan dokumentasi 

kegiatan-kegiatan yang terkait dan buku-buku yang relevan dengan penelitian. 

Peneliti menggunakan sumber sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan 

melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara lansung dengan 

guru madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo tahun 2019. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila di lihat dari 
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setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), apabila dilihat 

dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan 

sumber sekunder. Selanjutnya bila di lihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interviev, kuesioner, angket, dan 

gabungan ketiganya.39 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yaitu: 

1. Metode observasi 

Teknik observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipasi pasif. 

Observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan belajar mengajar yang 

diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.40 Peneliti hanya mengamati kegiatan 

tersebut. Sedangkan instrument yang digunakan peneliti adalah dengan observasi 

terstruktur, karena observasi yang dilakukan telah dirancang secara terstruktur mulai dari 

apa yang diamati, kapan dan dimana tempat observasi. Objek (tempat observasi) dalam 

penelitian ini adalah madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo. Fokus 

pengamatannya terletak pada kreatifitas mengajar guru dan kontribusinya terhadap 

motivasi belajar siswa. Adapun langkah-langkah pengambilan data melalui observasi di 

madrasah diniyah al-Islamiyah adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan penelitian terkait metode yang digunakan guru dalam hal kreatifitas 

mengajar sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. 

b. Peneliti mengamati langsung kegiatan belajar mengajar di madrasah diniyah al-

Islamiyah tersebut. 

c. Peneliti melakukan cross check terhadap kegiatan yang dilakukan guru sesuai dengan 

hasil wawancara atau tidak. 
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d. Peneliti menulis hasil pengamatan secara sistematis, cermat, jujur dan apa adanya 

sesuai dengan fakta di madrasah diniyah ini.  

2. Metode wawancara 

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi 

dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan. Dalam penelitian 

ini, peneliti akan mengadakan wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan beberapa 

siswa di madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo. Adapun langkah-

langkah pelaksanaan wawancara adalah, sebagai berikut : 

a. Untuk Guru madrasah diniyah al-Islamiyah 

1) Membuat daftar pertanyaan  terkait : 

a) Bentuk kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah dan kontribusinya 

terhadap motivasi belajar siswa 

b) Berbagai permasalahan yang dihadapi guru madrasah diniyah dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa 

c) Kelebihan/kelemahan dari metode yang digunakan dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa 

2) Melakukan wawancara dengan tatap muka secara langsung (face to face) terhadap 

guru madrasah diniyah al-Islamiyah. 

3) Menuliskan segala sesuatu yang disampaikan guru kaitannya dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa di madrasah diniyah al-Islamiyah. 

b. Untuk Kepala madrasah diniyah al-Islamiyah 

1) Membuat pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan madrasah terhadap : 

a) Bentuk dukungan terhadap kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah dan 

kontribusinya terhadap motivasi belajar siswa. 

b) Sarana dan prasarana untuk menunjang kreatifitas mengajar guru dalam 

kegiatan belajar mengajar. 



 

c) Upaya kepala madrasah dalam mengatasai hambatan pembelajaran di 

madrasah diniyah al-Islamiyah. 

2) Melakukan wawancara dengan tatap muka secara langsung (face to face) dengan 

kepala madrasah diniyah al-Islamiyah. 

3) Menuliskan hasil wawancara dengan sistematis, cermat dan jujur. 

c. Untuk siswa madrasah diniyah al-Islamiyah 

1) Membuat pertanyaan berkaitan dengan : 

a) fakta pelaksanaan kreatifitas mengajar guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

b) Metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga membuat 

siswa termotivasi dalam belajar. 

c) Sumber dan media pembelajar yang digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar 

2) Melakukan wawancara dengan tatap muka secara langsung (face to face) dengan 

beberapa siswa madrasah diniyah al-Islamiyah. 

3) Menuliskan hasil wawancara sesuai dengan fakta dan realita yang ada.  

Dengan adanya wawancara ini, maka peneliti akan mendapatkan informasi dan 

data tentang kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah al-Islamiyah dan kontribusinya 

terhadap motivasi belajar siswa tahun 2019. 

3. Dokumentasi 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalissi dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.41 

Dalam penelitian ini, peneliti melihat data-data yang ada di madrasah diniyah al-

Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo tahun 2019 yang berhubungan dengan : profil 

madrasah, visi dan misi madrasah, data struktur organisasi madrasah, data tenaga 
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pendidik, data siswa, maupun data kegiatan ekstrakurikuler di madrasah diniyah al-

Islamiyah tersebut. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik 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.42 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Teknik analisis data dalam 

kasus ini menggunakan analisi data kualitatif, mengikuti konsep yang duberikan Miles 

Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi43: 

1. Data Reduction (reduksi data) 

Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data-data yang diperoleh dari 

pengamatan dan wawancara. Dari data-data tentang kegiatan belajar mengajar di 

madrasah, maka dipilih dan diambil data yang berkaitan dengan kreatifitas mengajar guru 

dan kontribusinya terhadap motivasi belajar siswa. Data-data tersebut kemudian 

dianalisis dan dijelaskan sesuai dengan fakta di lapangan. 

2. Penyajian data (data display) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Kalau 

dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, 

pictogram dan sejenisnya. Penyajian data pada penelitian ini adalah teks narasi yang 
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menjelaskan kreatifitas mengajar guru dan kontribusinya terhadap motivasi belajar siswa 

di madrasah diniyah al-Islamiyah tahun 2019. 

3. Conclusion/verivication 

Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mengungkap temuan 

berupa hasil deskripsi terkait kreatifitas mengajar guru dan kontribusinya terhadap 

motivasi belajar siswa di madrasah diniyah al-Islamiyah tahun 2019 yang sebelumnya 

masih kurang jelas kemudian diteliti ulang agar menjadi lebih jelas kemudian diambil 

kesimpulan. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).44 Untuk memeriksa data yang diperoleh, 

dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah suatu teknik 

pemeriksa keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain sebagai pembanding 

terhadap data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksa data dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan penggunaan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini 

dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum saat wawancara dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi saat kegiatan belajar mengajar 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan. 
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Dalam penelitian ini peneliti membandingkan perolehan data dari hasil pengamatan 

dengan perolehan data dari hasil wawancara. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga dan ditambah dengan tahap 

terakhir dari penelitian yaitu  penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian 

tersebut adalah : 

1. Tahap persiapan 

Yang terdiri dari penjajakan awal peneliti di lapangan, penyusunan proposal skripsi, ujian 

proposal skripsi, revisi proposal skripsi, mengumpulkan revisi proposal skripsi di 

Fakultas, Jurusan dan perpustakaan untuk mendapatkan surat ijin penelitian. 

2. Tahap Pegembangan Desain  

Pada tahap pengembangan desain ini, peneliti melakukan pengumpulan berbagai macam 

teori, pemahaman teori dan penulisan teori. Hingga nantinya didapatkan grounded theory 

yang sistematis. 

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian Sebenarnya  

Pada tahap ini peneliti memahami fenomena yang terjadi dilapangan untuk direkam 

sebagai data penelitian, terlibat langsung dalam penelitian karena ini adalah penelitian 

kualitatif sehingga peneliti sebagai pengumpul data. 

4. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini membutuhkan ketekunan peneliti dalam observasi dan wawancara yang 

bertujuan untuk mendapatkan data tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam 

penelitian dan melakukan pengecekan keabsahan data. 

5. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Data yang sudah 

didapatkan kemudian  disusun, disimpulkan, diverifikasi, selanjutnya disajikan dalam 



 

bentuk penulisan laporan penelitian. Kemudian peneliti melakukan pengecekan, agar 

hasil penelitian mendapat kepercayaan dari informan dan benar-benar valid.ss 

6. penulisan laporan penelitian 

Penulisan laporan penelitian, peneliti mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi 

yang berlaku di Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

a. Identitas Dan Keadaan Madrasah Diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo 

Madrasah diniyah al-Islamiyah merupakan madrasah yang berada pada tingkat awal 

dengan nomor statistik 311235020280. Sedangkan pejabat yang mengeluarkan surat 

keputusan adalah kementerian agama Ponorogo. Berdiri pada tanggal 01 Januari 1981, 

terdaftar di kemenag pada tanggal 22 April 2008 dan mulai berlaku ijin operasional 

penyelenggaraan pada tanggal 02 Mei 2019. 

Madrasah diniyah al-Islamiyah berada di dukuh Jinontro desa Tegalsari kecamatan 

Jetis kabupaten Ponorogo provinsi Jawa Timur.  Dengan jumlah pendidik 20 dan jumlah 

peserta didik 62.45 

b. Letak Geografis Madrasah Diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo 

Madrasah diniyah al-Islamiyah merupakan lembaga pendidikan non formal sebagai 

tempat kegiatan belajar mengajar al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama Islam  lainnya. 

Madrasah diniyah al-Islamiyah ini berada di Dusun Jinontro Desa Tegalsari Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, dengan luas  

bangunan 22mx7m. Madrasah ini memiliki letak geografis yang sangat strategis karena 

terletak di tengah-tengah rumah para penduduk. Madrasah diniyah al-Islamiyah terletak 

ditepi jalan, sehingga sangat mudah untuk dijangkau. 

Lingkungan madrasah diniyah al-Islamiyah ini bisa dikatakan tenang dan juga tidak 

bising dengan suara kendaraan karena tempatnya yang berada di tepi jalan gang, sehingga 

bisa disimpulkan madrasah al-Islamiyah ini sangat strategis dan lingkungannya sangat 

kondusif dan aman bagi anak-anak untuk belajar. 
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Sebagian besar masyarakat memilih untuk menyekolahkan putra putrinya di 

madrasah diniyah al-Islamiyah sebagai bentuk kesadaran mereka terhadap pendidikan 

agama Islam bagi putra putri mereka. Akses jalan menuju sekolah telah terbangun dengan 

aspal. Anak-anak dapat menempuh perjalanan ke sekolah ini dengan bersepeda atau 

ditempuh dengan berjalan kaki. Dengan dukungan mayoritas masyarakat yang kuat dan 

publikasi madrasah yang relatif meluas dan merata di masyarakat sekitarnya, maka 

madrasah ini diminati oleh anak-anak yang berada di Jetis dan sekitarnya.46 

c. Visi dan Misi Madrasah Diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo 

a. Visi/Tujuan 

Membentuk kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. serta memiliki 

akhlak yang baik dapat berjuang dalam menegakkan agama Allah Swt. 

b. Misi/Cara Mencapai Visi/Tujuan 

1) Mendalami ilmu keagamaan 

2) Memberikan pengetahuan tentang akhlak beserta prakteknya47 

d. Struktur Organisasi Madrasah Diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo 

Pengurus    : Suteki dan Soimun 

Kepala Diniyah  : Teguh Widadi, S.Pd 

Sekretaris   : Nurul Jannah, S.HI 

Bendahara   : Khoirul Huda 

Waka Kurikulum  : Mabruri, S.Pi 

Wali Kelas 1    : Munsifah 

Wali Kelas 2   : Ully Fuadiyah, S.Pd 

Wali Kelas 3   : Siti Murijatul H., S.Pd 

Wali Kelas 4   : Lilik Suryanti, S.Pd48 

                                                             
46

 Lihat dokumen, Letak geografis madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo, 2018-2019. 

47
 Lihat Dokumen, Visi dan misi madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo. 



 

e. Keadaan Guru Dan Siswa 

a. Keadaan guru 

Tenaga pendidik di madrasah diniyah al-Islamiyah ini berasal dari berbagai 

latar belakang pendidikan. Ada yang lulusan dari pondok salaf, pondok pesantren, 

SMA, SMK maupun masih kuliah. Sedangkan jumlah tenaga pendidik di madrasah 

diniyah al-Islamiyah ini pada tahun 2018/2019 berjumlah 20 tenaga pendidik.  

b. Keadaan siswa 

Siswa-siswi yang belajar di madrasah diniyah al-Islamiyah ini bersal dari 

berbagai wilayah di Kecamatan Jetis dan sekitarnya. Adapun jumlah Siswa-siswi 

yang belajar di madrasah diniyah al-Islamiyah secara keseluruhan berjumlah 62.49 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

Setelah peneliti melakukan penelitian mulai tanggal 3 Maret 2019 di madrasah diniyah 

al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo dengan menggunakan metode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, dapat dipaparkan data hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Bentuk Kreatifitas Mengajar Guru Madrasah Diniyah dan Kontribusinya 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Kreatifitas mengajar guru merupakan salah satu aspek dalam menentukan 

keberhasilan proses belajar mengajar terutama pada saat tatap muka di dalam kelas. Guru 

yang profesional dan kreatif hanya akan memilih metode mengajar yang lebih tepat 

setelah menetapkan topik pembahsan materi dan tujuan pelajaran serta jenis kegiatan 

belajar siswa yang dibutuhkan. Upaya guru untuk menumbuhkan motivasi belajar 

siswanya yaitu menciptakan suatu strategi mengajar yang cukup efektif sehingga siswa 
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dapat menerima materi dengan baik. Tugas mengajar guru dibagi menjadi tiga tahap 

mengajar, antara lain: tahap sebelum pengajaran, tahap pengajaran dan tahap sesudah 

pengajaran. 

a. Tahap sebelum pengajaran 

Persiapan guru madrasah diniyah al-Islamiyah sebelum kegiatan pembelajaran 

yaitu merencanakan pelaksanaan pembelajaran dengan menentukan terlebih dahulu 

metode dan media yang akan dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar yang 

sudah disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. 

Lilik Suryanti selaku wali kelas IV menyatakan pendapatnya mengenai 

persiapannya sebelum kegiatan belajar mengajar : Persiapan saya sebelum masuk 

kelas terlebih dahulu mempersiapkan materi, metode maupun strategi yang akan saya 

gunakan dalam mengajar. Selain itu saya juga memperhatikan situasi dan kondisi yang 

ada saat itu.50 

 

Pernyataan diatas juga diungkapkan oleh pendapat bu Siti Murijatul wali kelas 

III sebagai berikut : 

kalau saya ya sama dengan bu Lilik, dalam hal memulai pembelajaran kan juga harus 
mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi : materi, metode, alokasi 
waktu yang akan di gunakan dalam proses belajar dan mengajar. Selain itu juga 

memperhatikan situasi dan kondisi yang ada saat itu.
51

 
 

Sedangkan pendapat dari bu Ully Fuadiyah wali kelas II adalah  sebagai 

berikut : 

menurut saya ya mbak, dalam hal membuka kegiatan pembelajaran itu mayoritas semua guru 
hampir sama. Pertama yaa memang harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran 
meliputi berbagai komponen proses belajar dan mengajar seperti yang telah diungkapkan oleh 
bu Siti Murijatul. 
 

Begitu pula dengan pendapat dari bu Lilik Suryanti selaku wali kelas IV adalah 

sebagai berikut : 

Pendapat saya ya hampir sama saja dengan beberapa pendapat yang sudah diungkapkan. Hanya 
saja karena saya wali kelas IV, jadi sedikit pembedanya terletak pada tingkatan kelas. Semakin 
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tinggi kelas, maka cara memulai pembelajarannya pun berbeda. Misalkan saja bu Munsifah di 
kelas I memulai pelajaran dengan bernyanyi, sedangkan saya memulai pembelajaran dengan 
mengulang kembali hafalan minggu lalu. 
 

b. Tahap pengajaran 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat diketahui bahwa pada tahap 

pengajaran diawali dengan kegiatan awal atau pembukaan agar siswa tertarik 

mengikuti proses belajar mengajar dan tidak selalu dimulai dengan kegiatan apersepsi, 

hal tersebut tergantung dengan situasi-situasi kelas yang dimasuki oleh masing-masing 

guru. Berikut adalah hasil wawancara dengan bu Munsifah selaku wali kelas 1 : 

Kalau masalah ini saya melihat situasi dan kondisinya terlebih dahulu, karena kan saya sudah 
jelas memang wali kelas satu, anak-anaknya pun masih senang lari-lari, bermain, bergurau 
dengan teman-temannya, jadi saya ya memang harus selalu ekstra banyak bicara dalam 
pelajaran. Biasanya saya memulai pelajaran dengan bernyanyi terlebih dahulu kemudian 
bermain tebak-tebakan nama surat-surat pendek, dengan seperti itu menurut saya anak-anak 
menjadi lebih semangat mengikuti pelajaran. Kurang lebih ya seperti itulah namanya saja 

masih kelas pemula.52 
 

Divi Ziyanka Putri Septiana siswa kelas 1 menyatakan pendapatnya sebagai 

berikut : 

Iya mbak, bu Munsifah itu selalu memulai pelajaran dengan bernyanyi, kemudian bermain 
tebak-tebakan mengenai nama-nama surat pendek. Akan tetapi beliau lebih banyak 
menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran dan itu selalu membuat kami merasa 

senang mengikuti setiap pelajaran bu Munsifah.
53

 
 

Menurut pendapat bu Ully Fuadiyah wali kelas II, adalah sebagai berikut : 

Jika di kelas satu bu Munsifah memulai dengan berbagai permainan, bernyanyi dan lain-lain. 
Saya selaku wali kelas II lebih sering memulai pelajaran dengan meriview materi pembelajaran 
di minggu lalu, kemudian saya kaitkan dengan materi yang akan dipelajari di pertemuan kali 
ini. Jadi sudah otomatis siswa itu mempersiapkan diri dari rumah. 
 

Pendapat di atas diperkuat dengan pendapat yang diungkapkan oleh Antika Nur 

Laily siswi kelas II sebagai berikut : 

Iya benar mbak, bu Ully itu selalu memulai pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan 
mengenai pelajaran yang telah lalu, kemudian beliau mengaitkan dengan pelajaran yang akan 
dibahas hari ini. Mengenai bisa atau tidaknya, alhamdulilah kami siswa kelas II selalu 

mmpersiapkan jawaban sebaik-baiknya sejak dari rumah.
54

 
 

Sedangkan menurut pendapat bu Siti Murijatul wali kelas III adalah sebagai 

berikut : 
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Karena saya berada di kelas III sudah pasti memulai pelajaran dengan menyanyi, bermain itu 
tidak lagi menarik. Karena kelas III itu sudah termasuk kelas atas di jenjang pendidikan 
madrasah diniyah ini. Kalau saya biasanya yaa memberikan pertanyaan terlebih dahulu 
kemudian siswa saya suruh menjawab, setelah menjawab, kan saya jadi faham seberapa 
pemahaman materi yang telah saya ajarkan minggu lalu. Kemudian saya beri penguatan dan 
langsung masuk materi baru. 
 

Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad 

Ardiyansah siswa kelas III sebagai berikut : 

Iya mbak, bu Siti itu selalu memulai pembelajaran dengan beberapa pertanyaan. Biasanya 
pertanyaannya dibuat secara mendadak jadi tidak bsa ditebak dulu. Nah nanti misalkan 
jawaban kami salah, maka bu Siti memberikan penjelasan mengenai jawaban yang benar, 

kemudian lanjut pada materi baru.55 
 

Terakhir adalah pendapat yang diungkapkan oleh bu Lilik Suryanti selaku wali 

kelas IV sebagai berikut : 

Ini saya berada di tingkat kelas paling atas yaa, jadi sudah sangat tidak mungkin jika saya 
menggunakan permainan dalam memulai pembelajaran. Yang seringkali saya lakukan saat 
memulai pelajaran, saya menyuruh seluruh siswa kelas IV untuk mengeluarkan selembar kertas 
secara mendadak diadakan ulangan. Tujuannya untuk mengetahui sebatas mana pemahaman 
mereka pada materi minggu lalu. Setelah lembar jawaban terkumpul, kemudian saya 
menyimpulkan kembali seberapa persen siswa yang paham, tanpa menerangkan ulang materi 

minggu lalu. Setelah itu saya melanjutkan pada materi baru.
56

 
 

Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Tyas Ramsa 

Putri Dewi yang merupakan siswi kelas IV sebagai berikut : 

Benar mbak, sudah menjadi kebiasaan bu Lilik mengadakan ulangan secara dadakan. 
Sebenarnya kami paham, tujuan bu Lilik itu menguji seberapa persen pemahaman kita 
menangkap pelajaran utamanya pelajaran di minggu lalu. Biasanya ya itu yang beliau lakukan 

saat akan memulai pelajaran baru.
57

 
 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, materi yang akan diajarkan dibahas dengan 

bermacam-macam metode dan tehnik mengajar. Guru yang kreatif akan 

memprioritaskan metode dan tehnik yang mendukung berkembangnya kreativitas. 

Pada prinsipnya guru dalam pelaksanaan pembelajaran dituntut kreativitasnya dalam 

mengadakan apersepsi, penggunaan teknik, media dan metode pembelajaran, serta 

wawasan materi yang luas agar proses belajar mengajar mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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1) Dalam penggunaan metode pembelajaran 

Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar 

mengajar. Karena metode adalah cara yang dianggap paling efektif yang digunakan 

oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran yang diajarkan kepada siswa agar 

tujuan yang dirumuskan dalam proses pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. 

Setiap kali mengajar guru pasti menggunakan metode. Metode yang digunakan itu 

tidak sembarangan, melainkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setiap tujuan 

yang dirumuskan menghendaki penggunaan metode yang sesuai. Untuk mencapai 

suatu tujuan tidak mesti menggunakan satu metode, tetapi bisa juga menggunakan 

lebih dari satu metode. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dimulai hari Ahad tanggal 

3 Maret 2019 dapat diketahui bahwa dalam proses pembelajaran di madrasah 

diniyah al-Islamiyah menerapkan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, hafalan, 

permainan, dan disesuaiakan dengan situasi serta waktu yang tersedia. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan bu Munsifah wali kelas I berkaitan dengan 

penggunaan metode atau strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran : 

ya kalau keterampilan menggunakan metode dalam pembelajaran, saya melihat dulu apa 
tujuan pembelajarannya kemudian baru saya sesuaikan dengan metode mengajar yang akan 
saya gunakan, jujur paling sering saya itu ceramah, yaa karena menurut saya itu yang 
paling efektif dikelas pemula seperti ini. Akan tetapi ya sering saling selingi dengan tanya 

jawab, permainan agar mereka tidak merasa bosan
58

 
 

Pernyataan di atas diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syifa 

Khusnul Khotimah siswi kelas I sebagai berikut : 

 
Iya mbak, bu Munsifah selalu menggunakan metode ceramah, kemudian memberikan 
beberapa pertanyaan dalam bentuk permainan-permainan sederhana. Terkadang ya nyanyi-
nyanyi sambil melemparkan pertanyaan yang tujuannya untuk mengetahui sebatas mana 
pemahaman kami dari materi yang telah beliau  terangkan. Dari cara beliau mengajar, saya 

merasa senang dan selalu tertarik masuk kelas.59 
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Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh bu Ully Fuadiyah wali kelas 

III sebagai berikut: 

kalau saya kan wali kelas III, jadi yaa paling sering menggunakan metode ceramah mbak, 
karena menurut saya metode tersebut bisa membuat siswa cepat paham, hemat waktu dan 
praktis. Apalagi tingkatan kelas III ini sudah tergolong kelas atas, jadi saya percaya mereka 

bisa menangkap penjelasan saya lewat metode ceramah, diskusi, kemudian tanya jawab.
60

 
 

Pernyataan di atas diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nur 

Safitri siswi kelas III sebagai berikut: 

Iya, bu Ully sering menggunakan metode ceramah, kemudian menyuruh kami 
mendiskusikan materi yang sudah dijelaskan, kemudian tanya jawab untuk mengetahui 

seberapa pemahaman kami terhadap materi yang beliau jelaskan tadi.
61

 
 

Jadi, dalam kegiatan pembelajaran para guru di madrasah diniyah al-

Islamiyah ini menggunakan metode ceramah, diskusi kemudian tanya jawab yang 

dianggap praktis, hemat waktu dan sesuai dengan karakter siswa di madrasah 

diniyah tersebut.62 

2) Dalam penggunaan media 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang 

cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Media 

dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau 

kalimat tertentu. Dengan demikian anak lebih mudah mencerna bahan daripada 

tanpa bantuan media. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawacara pada hari Senin tanggal 4 Maret 

2019 diketahui selama proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan media 

papan, kapur tulis, dan sesekali menggunakan tampilan slide. Karena terbatasnya 

media yang tersedia di madrasah diniyah tersebut. 
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Bu Munsifah, bu Ully Fuadiyah, bu Siti Murijatul tidak bisa memberikan 

informasi apapun, sehingga dalam hal ini penggalian informasi diwakili oleh bu 

Lilik Suryanti wali kelas IV. Beliau mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya hanya menggunakan media seadanya saja, disini 
adanya hanya papan dan kapur tulis saja. Tapi ya pernah sesekali pembelajaran di kelas ini 
saya jelaskan menggunakan tampilan slide. Contohkan saja pada materi wudlu. Saya 
menampilkan gambar tentang tata cara berwudlu dengan baik dan benar, kemudian saya 
terangkan sedikit dan langsung saya suruh praktek langsung. Tujuannya agar mereka benar-
benar bisa dan paham tata cara berwudlu dengan baik dan benar. Meskipun simple 

alhamdulilah anak-anak bisa dengan mudah menangkap materi yang saya berikan.
63 

 

Pernyataan bu Lilik Suryanti wali kelas IV di atas diperkuat dengan 

pendapat Nadiya Laili Musyarofah siswi kelas IV sebagai berikut : 

Bu Lilik biasanya mengajar ya hanya menggunakan papan dan kapur tulis saja, lha adanya 
ya cuma itu. Tapi ya pernah sekali dua kali beliau membawa laptop untuk menjelaskan 
materi melalui tampilan slide untuk mempermudah dalam memberikan penjlasan. Biasanya 
beliau memberikan teori melalui ceramah kemudian langsung praktek. Alhamdulilah kami 

selalu bisa memahami materi yang disampaikan beliau.64 
 

Berdasarkan deskripsi di atas menjelaskan bahwa penggunaan media di 

madrasah diniyah al-Islamiyah masih terbatas papan, kapur tulis, dan sesekali 

menggunakan tampilan slide. Hal ini dikarenakan keterbatasan media pembelajaran 

yang disediakan. Akan tetapi siswa-siswi bisa dengan mudah menerima penjelasan 

materi dengan baik meskipun media dan metode yang digunakan masih saja 

monoton.65 

3) Materi dan sumber belajar 

Guru yang kreatif dalam mengajar harus selalu mengikuti perkembangan 

zaman. Informasi-informasi perubahan dan perkembangan zaman tersebut dapat 

diperoleh dengan mengikuti perkembangan dunia terbaru melalui berita-berita yang 

berasal dari media elektronik seperti televisi, radio, dan juga media cetak seperti 

koran dan majalah. Biasanya dalam pembelajaran guru hanya memegang dan 

terpaku pada satu buku saja. 

                                                             
63 Hasil wawancara dengan Bu Lilik Suryanti wali kelas IV, pada tanggal 4 Maret 2019. 

64 Hasil wawancara dengan Nadiya Laili Musyarofah siswi kelas VI, pada tanggal 10 Maret 2019. 

65 Hasil observasi pada tanggal 10 Maret 2019. 



 

Oleh karena itu, seorang guru yang kreatif dalam pembelajaran tidak akan 

berpegangan pada satu buku saja. Banyak referensi dari sumber-sumber lain yang 

bisa dijadikan sebagai bahan. Selain itu seorang guru harus mengaitkan materi yang 

diberikan dengan peristiwa aktual yang terjadi saat ini. 

Bu Munsifah, bu Ully Fuadiyah dan bu Lilik Suryanti tidak bisa 

memberikan informasi, sehingga cukup diwakili oleh bu Siti Murijatul wali kelas 

III dengan pendapatnya sebagai berikut : 

Materi yang biasanya saya berikan berpegang pada satu buku wajib dari Gontor, akan tetapi 
saat mengajar saya tetap memakai buku dari sumber lain yang akan saya kaitkan dengan 
buku pegangan wajib. Selain itu saya juga selalu mengaitkan materi pembelajaran dengan 

peristiwa aktual yang terjadi saat ini.
66

 
 

Pernyataan diatas diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Muhamad Ilham Hanafi siswa kelas III sebagai berikut : Buku yang dipakai 

biasanya dari Gontor, tetapi bu Siti selalu membawa buku dari sumber lain dalam 

kegiatan pembelajaran.67 

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa materi dan sumber 

belajar dalam kegiatan pembelajaran di madrasah diniyah al-Islamiyah ini 

menggunakan materi dari buku wajib dan buku pegangan masing-masing guru.68 

c. Tahap Sesudah Mengajar 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan bu Lilik Suryanti wali 

kelas IV, bu Munsifah wali kelas I, bu Ully Fuadiyah wali kelas II, bu Siti wali kelas 

III beliau selalu memberikan pertanyaan (Post test) secara lisan maupun tulisan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswanya. Kemudian beliau memberikan penguatan 

atas jawaban yang diungkapkan. Di akhir pelajaran beliau selalu memberikan tugas 

hafalan beberapa mahfūdzot dan memberikan pekerjaan rumah agar mereka mau 

belajar kembali. 
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Berikut hasil wawancara dengan bu Lilik Suryanti wali kelas VI terkait hal 

diatas : 

Untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman siswa, seringkali saya beri pertanyaan (post 
test) di akhir pelajaran, akan tetapi saya juga memberikan penguatan dari jawaban yang mereka 
ungkapkan. Saya juga sering memberikan PR hafalan beberapa mahfūdzot karena yaa hanya 

dengan itu siswa mau belajar dirumah.
69

 

Pernyataan diatas diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mutiara 

Sani siswi kelas IV, sebagai berikut : 

biasanya di akhir pelajaran, bu Lilik lebih sering memberikan beberapa pertanyaan mengenai 
materi yang sudah diterangkan tadi. Akan tetapi beliau sering memberikan penguatan dari 

jawaban kami. Beliau juga selalu memeberikan PR hafalan agar dirumah, kami selalu belajar.70 

Bu Munsifah wali kelas I dalam hal ini, mengungkapkan pendapatnya sebagai 

berikut : 

Setiap akhir kegiatan pembelajaran di kelas I, saya selalu memberikan beberapa petanyaan 
untuk membantu siswa mengingat kembali materi yang sudah saya jelaskan tadi. Selain itu 
saya selalu memberikan pekerjaan rumah. Tujuannya dengan pekerjaan rumah itulah siswa 

akan rajin dan semangat untuk belajar.71 
 

Pernyataan diatas diperkuat dengan pendapat yang diungkapkan oleh Naila 

Rahmawati salah satu siswi kelas I sebagai berikut : 

Iya mbak benar, bu Munsifah itu ya selalu memberikan beberapa pertanyaan di akhir 
pembelajaran. Yang paling sering, beliau selalu memberikan tugas rumah, dengan tujuan agar 
kami mau membuka buku dan belajar kembali. Yaa memang terkadang jika tidak ada pr kami 

tidak akan belajar.
72

 
 

Bu Ully Fuadiyah wali kelas II pun mengungkapkan pendapatnya sebagai 

berikut : 

Di akhir pembelajaran, saya selalu memberikan sedikit penguatan kembali agar pemahaman 
siswa terkait materi yang telah saya jelaskan itu benar-benar mantap. Kemudian saya berikan 
beberapa pertanyaan secara merata. Jadi tiap anak mendapatkan satu pertanyaan yang berbeda. 
Nanti misalkan mereka tidak bisa menjawab, maka akan mendapatkan hukuman sesuai 

kesepakatan bersama.
73

 
 

Pendapat di atas diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Tegar 

Pangestu siswa kelas II sebagai berikut : 
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Iya mbak dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran, bu Ully selalu memberikan sedikit 
penguatan agar kami benar-benar paham. Nah setelah itu bu Ully membuat pertanyaan rata 
sesuai jumlah siswa di kelas. Masing-masing siswa nanti mendapat satu pertanyaan. Tujuannya 
untuk menguji pemahaman kami. Nanti, misalkan ada diantara kami yang tidak bisa menjawab 
pertanyaan tetrsebut ya harus menerima hukuman sesuaui permintaan dari kamidi awal. 

Biasanya  hukuman berupa menghibur kami sekelas.
74

 
 

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh bu Siti Murijatul wali kelas III 

mengenai hal ini adalah sebagai berikut : 

Di akhir kegiatan pembelajaran, seringkali saya membuat tes berupa ulangan dadakan. Dengan 
tujuan menguji pemahaman masing-masing siswa. Alhamdulilah setelah berkali-kali saya 
terapkan, siswa kelas III selalu bisa mengikuti perarturan saya dengan baik. Buktinya mereka 
selalu memperhatikan dengan baik penjelasan dari saya, karena mereka tahu di akhir pelajaran 
pasti diadakan ulangan. Akan tetapi ya selalu saya sesuaikan dengan situasi yang ada. Misal 

waktu sudah mepet ya saya beri masing-masing satu pertanyaan tetapi dijawab secara lisan.75 
 

Pendapat di atas diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Davit 

Candra Setiawan siswa kelas III sebagai berikut : 

Iya mbak, bu Siti yaa memang seringkali seperti itu di setiap akhir pelajaran, tetapi ya tidak 
bisa ditebak. Terkadang kami sudah memperhatikan secara maskimal, mencatat setiap 
keterangan dan pada akhirnya tidak ada ulangan. Karena ulangan pun disesuaikan dengan 
situasi yang ada. Nah misalkan waktunya sudah hampir habis, bu Siti selalu menguji 
pemahaman kami dengan memberikan masing-masing satu pertanyaan yang dijawab secara 

lisan.76 

Di samping itu, sekolah sangat mendukung kepada guru-guru yang ingin 

mengembangkan kreativitas dalam mengajar dan guru-guru yang berprestasi dalam 

bidang apapun yang bisa membanggakan nama sekolah. Berikut adalah hasil 

wawancara degan bapak Teguh Widadi, selaku kepala madrasah diniyah al-Islamiyah 

megenai beberapa hasil observasi dan wawancara di atas : 

Sebenarnya sekolah sangat mendukung jika terdapat guru-guru yang memiliki kreativitas 
dalam mengajar. Saya pribadi selalu memberikan mereka (guru-guru) motivasi untuk tetap 
melakukan kreatifitas dalam mengajar. Akan tetapi saya sendiri paham bahwa sarana dan 
prasarana yang digunakan dalam mengembangkan kreatifitas mengajar guru masih nihil 

sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kreatifitas mengajar guru.
77
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Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal mengakhiri 

atau menutup kegiatan pembelajaran di madrasah diniyah al-Islamiyah ini tergantung 

kreatifitas dari masing-masing guru.78 

2. Permasalahan Kreatifitas Mengajar Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran akan selalu ada problematika 

yang terjadi disetiap komponen pendidikan, masalah yang dialaminya pun beragam, 

berikut ini beberapa hal pokok yang berkaitan dengan problematika sistem pembelajaran 

dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang terjadi di madrasah diniyah al-Islamiyah 

Tegalsari Jetis Ponorogo. 

a. Problematika Guru 

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai 

permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau 

persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan 

antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil 

yang maksimal.79 

Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia problematika atau problem 

adalah sesuatu yang masih menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat di 

pecahkan atau diselesaikan. Masalah penelitian pada hakekatnya adalah kesenjangan 

antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Dengan 

kata lain masalah penelitin itu adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan 

kondisi yang diharapkan atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara kondisi 
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sekarang dengan tujuan yang diinginkan.80 Oleh karena itu, problematika adalah 

sesuatu yang harus dipecahkan atau dicarikan jalan keluar dari sebuah kejadian. 

Adapun problematika guru dalam pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

1) Kedisiplinan Guru 

Persoalan kedisplinan guru dirasakan sangat kurang dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran di madin. Bagaiamana bisa sebuah proses pembelajaran 

akan berjalan jika tidak ada guru yang mengajar? 

Sebenarnya ada guru pengganti, apabila ada guru yang berhalangan hadir, 

tetapi para pengganti ini belum siap untuk menggantikanya. Ada beragam alasan 

ketika kepala madin menyuruh mereka. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan pak 

Teguh Widadi kepala madrasah al-Islamiyah sebagai berikut : 

setiap satu bulan sekali itu saya adakan rapat bersama seluruh pendidik dan pengurus mbak. 
Tujuannya untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pembelajaran. Karena saya selaku kepala madrasah, jadi saya ya pasti mengetahui keadaan 
madrasah termasuk berbagai permasalahan yang ada didalamnya. Termasuk permasalahan 
kedisiplinan guru sendiri mbak. Sebenarnya sudah berulang kali saya tegaskan, jika 
terdapat guru yang berhalangan hadir, maka harus meminta guru lain untuk menggantikan. 
Dengan catatan di lain hari wajib mengganti. Akan tetapi sampai saat ini masih tetap 

banyak kelas kosong karena ketidakhasiran guru.
81

 

Bu Ully Fuadiyah, bu Lilik Suryanti, dan bu Munsifah tidak bisa 

memberikan informasi sehingga diwakili oleh Pernyataan yang diungkapkan oleh 

bu Siti Murijatul wali kelas III sebagai berikut : 

berdasarkan rapat bersama bapak kepala madrasah yaa memang beliau menegaskan jika 
terdapat guru yang berhalangan hadir, untuk mencari guru pengganti dengan catatan 
mengganti di lain hari. Akan tetapi itu sulit untuk kami mbak. Alasanya, karena kesibukan 
setiap orang berbeda-beda. Saya sendiri jika berhalangan hadir ya hanya sekali dua kali 

minta digantikan guru lain karena saya juga tahu kesibukan masing-masing guru.
82 

Pernyataan diatas diperkuat dengan pendapat Minhajul Abidin siswa kelas 

IV, sebagai berikut : 
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Iya mbak, biasanya ya misalkan ada guru yang berhalangan hadir ya digantikan sama guru 
lain. Akan tetapi saya rasa sangat jarang sekali guru yang tidak hadir kemudian diganti oleh 
guru lain. Dan kami para siswa khususnya saya sendiri merasa sangat kecewa dengan sikap 
guru tersebut. Kami sudah niat belajar dari rumah, dan ternyata sampai  madrasah gurunya 

tidak bisa hadir.
83

 
 

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi yaitu dalam proses 

pembelajaran di madin sangat bergantung pada kehadiran guru yang mengajar, 

tanpa kehadiran guru, murid pun enggan untuk melakukan pembelajaran. 

2) Terbatasnya waktu dalam pembelajaran 

Problematika yang kedua yakni dalam proses pelaksanaan pembelajaran. 

Para guru mempunyai problematika yang sama mengenai keterbatasan waktu dalam 

proses pembelajaran. Waktu yang diberikan untuk proses pembelajaran di madrasah 

diniyah al-Islamiyah hanya 45 menit per mata pelajaran. Bu Siti Murjatul dan bu 

Lilik Suryanti tidak bisa memberikan pendapat. Sehingga diwakili oleh bu 

Munsifah dan bu Ully Fuadiyah. Hasil wawancara dengan bu Munsifah adalah 

sebagai berikut : 

Terkait dengan waktu dalam proses pembelajaran, saya sendiri merasa sangat kurang, 
sangat terbatas mbak. Saya mendapat jam pertama yang dimulai pada jam 15.00, sedangkan 
anak-anak sendiri sampai disekolah beragam ada yang tepat waktu, ada yang molor sepuluh 
sampai lima belas menit. Dan jika murid belum lengkap lantas bagaimana saya akan 
memulai kegiatan pembelajaran? Sedangkan jika posisi saya di kelas satu. Kelas satu itu 
masih sangat memerlukan perhatian ekstra. Diterangkan dengan keadaan murid lengkap 
saja masih banyak yang tidak faham, apalagi banyak yang terlambat. Belum jika harus 
menerapkan metode yang rumit ini itu yang justru akan menghabiskan jam pelajaran 

dengan sia-sia
84

 
 

Sedangkan hasil wawancara dengan bu Ully Fuadiyah adalah sebagai 

berikut : 

Terkait waktu dalam pembelajaran, saya merasa sangat sulit memanfaatkan waktu tersebut 
mbak, karena apa? Baru pada tahap apersepsi saja sudah memakan waktu kurang lebih 10 
menit. Lantas bagaimana saya harus menggunakan metode, media dalam pembelajaran jika 
untuk mempersiapkan media dan metode saja sudah memakan waktu. Jika boleh 
memberikan masukan, saya sangat berharap waktu dalam proses pembelajaran itu 

ditambah.
85

 
 

                                                             
83 Hasil wawancara dengan Minhajul Abidin siswa kelas IV, pada tanggal 10 Maret 2019. 

84
 Hasil wawancara dengan bu Munsifah wali kelas I, pada tanggal 6 Maret 2019. 

85
 Hasil wawancara dengan bu Ully Fuadiyah wali kelas II, pada tanggal 6 Maret 2019. 



 

Pernyataan di atas diperkuat oleh hasil wawancara saya dengan pak Teguh 

Widadi kepala madrasah diniyah al-Islamiyah sebagai berikut: 

Terkait waktu dalam proses pembelajaran, ya memang benar apa yang dikatakan dan yang 
menjadi keluh kesah para guru madin dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Mereka hanya 
memiliki waktu murni kurang lebih 30 menit dalam memaparkan pelajaran di kelas. Tentu 
waktu tersebut sangat jauh dari kata cukup. Bahkan saya sendiri merasakannya. Belum 
ditambah banyak siswa yang terlambat. Saya sendiri pernah usul kepada pengurus 

madrasah, akan tetapi usulan saya belum juga ter acc. 86 

 
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para guru 

mempunyai problem yang sama yakni tentang keterbatasan waktu dalam 

menyampaikan materi. Mereka hanya mempunyai waktu 45 menit untuk 

melakukan proses pembelajaran, mnggunakan media dan metode dengan sebaik-

baiknya, belum lagi dengan masalah keterlambatan murid. 

3) Kelebihan/kelemahan dari metode yang digunakan 

Setiap metode yang digunakan dalam pembelajaran pasti memiliki 

kelebihan dan kelemahan masing-masing. Metode yang sering digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar di madrasah diniyah al-Islamiyah adalah metode 

ceramah. Karena sebagian besar guru di madrasah diniyah al-Islamiyah ini 

berpendapat bahwa metode ceramah merupakan metode yang praktis dan sesuai 

dengan karakter siswa-siswi di madrasah diniyah tersebut. Sehigga dengan 

ceramah, siswa bisa menangkap penjelasan materi dari bapak/ibu guru. 

Adapun beberapa kelebihan dari penggunaan metode ceramah adalah 

sebagai berikut : 

a) Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Karena 

kurangnya sarana dan prasarana, metode ceramah dianggap menjadi metode 

pilihan dalam kegiatan pembelajaran. 

b) Ceramah dapat menjangkau penyajian materi pembelajaran yang lebih luas. 

                                                             
86

 Hasil wawancara dengan pak Teguh Widadi kepala madrasah, pada tanggal 7 Maret 2019. 



 

Di madrasah diniyah al-Islamiyah, keterbatasan waktu menjadi masalah dalam 

mengembangkan kreatifitas mengajar guru, sehingga metode ceramah menjadi 

solusi dalam kegiatan belajar mengajar. Ceramah dapat terfokus hanya pada 

pokok-pokok materi inti. Dalam arti, guru dapat mengatur pada materi mana 

yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan dan tujuan indikator yang ingin 

dicapai. Dengan metode ceramah, dapat memantau keadaan kelas. Karena kelas 

sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya saat menyampaikan materi 

pembelajaran. 

Sedangkan kelemahan-kelemahan dari penggunaan metode ceramah ini, 

antara lain: 

a) Siswa terlalu pasif 

b) Membuat siswa tidak mau mencari pengetahuan baru. 

c) Dengan metode ceramah, sangat sukar untuk mengetahui apakah siswa sudah 

mengerti dan sudah memahami dengan apa yang telah disampaikan guru.87 

Beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah diatas sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh bu Lilik Suryanti wali kelas IV sebagai berikut : 

menurut saya, jika mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah tersebut saya lebih 
mengarah pada kelebihannya. Karena apa ? metode ceramah sudah sering digunakan di madrasah 
diniyah al-Islamiyah ini sejak zaman dahulu. Misalkan dilihat dari kelemahan metode ceramah 
sendiri, saya juga setuju akan tetapi justru metode ini yang sering digunakan jadi mau tidak mau 
siswa sudah terbiasa dengan metode tersebut dan kaitannya dengan keterbatasan waktu 

pembelajaran.88 
 

Selain dari pendapat di atas, bu Ully Fuadiyah selaku wali kelas II juga 

mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut : 

saya sependapat dengan bu Lilik, disini sudah terbiasa menggunakan metode ceramah mbak, jadi 
apapun kekurangannya yaa sudah sering digunakan mau bagaimana lagi. Toh siswa disini juga 
merasa nyaman saja, mereka tidak pernah mengeluh bosan. Karena biasanya ditengah proses 

pelaksanaan pembelajaran kami gunakan sedikit permainan agar mereka tidak merasa bosan.89 
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Pendapat diatas diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mutiara Sani 

siswi kelas IV sebagai berikut :  

saya tidak pernah merasa bosan dengan metode yang digunakan oleh bapak/ibu guru dalam proses 
pembelajaran. Menurut saya metode yang digunanakan sudah cukup membuat kami paham dengan 
materi yang dijelaskan bapak/ibu guru. Mengenai kekurangan dan kelebihan dari masing-masing 
metode yang digunakan bapak/ibu guru itu tergantung bagaimana bapak/ibu guru menerapkannya 

dalam kegiatan pembelajaran.90 

Jadi kesimpulannya, meskipun terdapat banyak kelebihan dan kelemahan yang 

terdapat dalam penggunaan metode ceramah, tetapi tetap sering digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan berbagai kreatifitas para guru di madrasah diniyah al-

Islamiyah. Selain itu pengguaan metode ceramah sangat erat kaitannya dengan 

keterbatasan waktu pembelajaran yang ada di madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari 

Jetis Ponorogo.91 

b. Problematika murid 

Dalam setiap pelaksanaan pembelajaran di ranah madrasah diniyah murid juga 

memiliki problematika yang beragam, murid adalah organisme yang unik yang 

berkembang sesuai dengan tahap perkembanganya. Seperti halnya guru, faktor-faktor 

yang dapat memengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek murid meliputi latar 

belakang murid yang meliputi jenis kelamin, tempat kelahiran dan tempat tinggal, 

tingkat sosial ekonomi, dari keluarga yang bagaimana murid berasal dan lain 

sebagainnya. Sedangkan dilihat dari sifat yang dimiliki murid meliputi kemampuan 

dasar, pengetahuan dan sikap. 

Tidak dapat disangkal bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda 

yang dapat dikelompokkan pada murid berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 

Murid yang termasuk berkemampuan tinggi biasanya ditunjukkan oleh motivasi yang 

tinggi dalam belajar, perhatian dan keseriusan dalam mengikuti pelajaran dan lain 

sebagainya. Sebaliknya murid yang tergolong pada kemampuan rendah ditandai 
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dengan kurangnya motivasi belajar, tidak adanya keseriusan dalam mengikuti 

pelajaran termasuk menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. 

Perbedaan-perbedaan semacam itu menuntut perlakuan yang berbeda pula baik 

dalam penempatan atau pengelompokan murid maupun dalam perlakuan guru dalam 

menyesuaikan gaya belajar. Demikian juga halnya dengan tingkat pengetahuan murid. 

Murid yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan bahasa standar, 

misalnya akan memengaruhi proses pembelajaran mereka dibandingkan dengan murid 

yang tidak memiliki hal itu.92 

Adapun problematika yang dihadapi murid di madrasah diniyah al-Islamiyah 

Tegalsari Jetis Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1) Keluhan murid tentang sarana dan prasarana madin 

Madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo memiliki satu buah 

bangunan saja sebagai sarana kegiatan pembelajaran. Satu gedung tersebut 

kemudian diberi sekat menggunakan triplek pada masing-masing kelas. Sehingga 

pembatas antar kelas hanya sebatas triplek saja. Hal ini akan memungkinkan antar 

kelas satu dengan yang lain merasa terganggu. Tetapi alhamdulilah para guru dapat 

mengkondiksikan hal tersebut sehingga siswa tetap semangat mengikuti kegiatan 

pembelajaran setiap harinya. 

Selain hal tersebut, di sekeliling madrasah terdapat pohon mangga yang jika 

pada musim kemarau seperti saat ini akan  menjadi sarang ulat bulu. Sehingga 

menyebabkan murid-murid merasa terganggu karena gatal yang berasal dari ulat 

bulu tersebut. Dengan adanya permasalahan ini, akan berpengaruh langsung 

terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Berikut hasil wawancara saya dengan pak Teguh Widadi selaku kepala 

madrasah diniyah al-Islamiyah : 
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Untuk hal yang pertama mengenai tempat pembelajaran, kami diberi gedung ini saja sudah 
sangat berterimakasih kepada tokoh masyarakat. Karena sebenarnya gedung ini adalah 
gedung pertemuan yang sering digunakan untuk rapat para tokoh agama di masyarakat 
sekitar. Apapun kondisi dan keadaannya, apabila kita sebagai guru bisa mengkondisikan 
maka akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan belajar siswa. Yang kedua 
mengenai pohon mangga yang ada di sekeliling madrasah. Mohon maaf sebelumnya, pohon 
mangga tersebut merupakan salah satu aset untuk madrasah ini. Saat musim berbuah, 
mangga tersebut bisa kita jual ke pemasok kemudian hasilnya untuk pembiayaan madrasah. 
Nah misalkan pohon tersebut kita tebang, itu sama saja mengurangi pemasukan untuk 
pembiayaan madrasah. Jika masalah ulat bulu saja, sudah saya pastikan masing-masing 

guru bisa mengatasinya.93 
 

Sedangkan berikut ini merupakan pendapat yang diungkapkan bu Lilik 

Suryanti wali kelas II mengenai permasalahan di atas: 

Dalam hal ruang kelas, alhamdulilah kami dari masing-masing guru bisa mengkondisikan 
sehingga kegiatan pembelajaran siswa tetap terasa nyaman. Sedangkan dalam permasalahan 
kedua mengenai pohon mangga yang ada di sekeliling madrasah, sedikit menjadi 
permasalahan terhadap kenyamanan belajar murid. Akan tetapi minimal kita bisa 
menguranginya dengan cara membakar ulat bulu tersebut pada hari jum’at saat murid-

murid libur.94 
 

Pernyataan di atas diperkuat dengan pendapat dari Mutiara Sani murid kelas 

IV terkait permasalahan sebagai berikut: 

Mengenai penempatan ruang kelas yang hanya dibatasi dengan triplek, hal tersebut tidak 
menjadi permasalahan mbak. Kami tetap semangat menuntut ilmu di madrasah ini. 
Sedangkan prmasalahan mengenai pohon mangga di sekeliling madrasah yang menjadi 
sarang ulat bulu saat musim kemarau, sebenarnya kami merasa terganggu. Akan tetapi 
bapak/ibu guru selalu berusaha agar hal tersebut tidak menjadi penghambat kegiatan 

pembelajaran di madrasah.95 
 

Dari data hasil wawancara di atas dapat kami simpulkan bahwa 

permasalahan yang terdapat pada murid yaitu kurang memadainya sarana dan 

prasarana pembelajaran dan juga kurangnya sarana dalam menunjang kreatifitas 

mengajar guru.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Bentuk Kreatifitas Mengajar Guru Madrasah Diniyah al-Islamiyah 

Berdasarkan sajian data telah dipaparkan bahwa bentuk kreatifitas mengajar guru 

merupakan kemampuan terampil seorang guru  dalam mengadakan pembelajaran yang 

bervariasi, kreatif dan menyenangkan dengan memunculkan inovasi, sehingga peserta didik 

tidak merasa bosan dalam mengikuti pelajaran. Bentuk kreatifitas mengajar antar guru 

biasanya berbeda, tergantung pada keterampilan mengajar dari masing-masing guru. Selain 

itu kreatifitas mengajar guru muncul disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa ketika 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Sedangkan data dari observasi di lapangan terdapat hasil bahwa bentuk kreatifitas 

mengajar guru disesuaikan dengan kemampuan, keterampilan dan kekreatifan dari masing-

masing guru madrasah. Selain hal itu, bentuk kreatifitas disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi yang terjadi di dalam kelas. 

Berdasarkan kajian teori, tugas mengajar guru dibagi menjadi tiga tahap yang 

bersifat suksesif, yaitu : tahap sebelum pengajaran, tahap pengajaran dan tahap sesudah 

pengajaran. 

1. Tahap sebelum pengajaran (pembukaan) 

Menurut sajian data dalam kajian teori telah dipaparkan bahwa dalam tahap sebelum 

pengajaran ini guru harus menyusun perangkat pembelajaran. Dalam merencanakan 

program tersebut perlu mempertimbangkan aspek aspek yang berkaitan dengan bekal 

bawaan yang ada pada siswa, perumusan tujuan pelajaran, pemilihan metode, pemilihan 

pengalaman belajar, pemilihan bahan pengajaran, peralatan, fasilitas belajar, 

mempertimbangkan karakteristik siswa, mempertimbangkan cara membuka pelajaran, 

pengembangan dan penutup pelajaran, mempertimbangkan peranan siswa dan pola 

pengelompokkan serta mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar. 



 

Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan, tahap sebelum proses 

pembelajaran di madrasah diniyah al-Islamiyah dimulai dengan mengadakan persiapan-

persiapan yang matang sebelum berlangsungya kegiatan pembelajaran seperti 

mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, mengecek absensi kehadiran siswa, 

mengecek media pembelajaran yang akan di gunakan, mempersiapkan metode maupun 

strategi yang akan digunakan dan melakukan kegiatan pembiasaan di kelas yang 

bertujuan agar proses pembelajaran nantinya berjalan secara kondusif. Menurut analisis 

data antara teori dengan data yang ada di lapangan, sudah terdapat kesesuaian antara 

kajian teori dengan data di lapangan. 

2. Tahap pengajaran 

Menurut sajian data dalam kajian teori, bahwa pada tahap pengajaran ini 

berlangsung interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Unsur unsur 

yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran adalah bagaimana seorang guru dituntut 

kreatifitasya dalam mengadakan persepsi. Persepsi yang baik akan membawa siswa 

memasuki materi pokok atau inti pembelajaran dengan lancar dan jelas. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran, materi yang akan diajarkan dibahas dengan beberapa metode, 

media, teknik mengajar sesuai dengan kreatifitas dari masing-masing guru. 

Berdasarkan data yang saya peroleh ketika observasi di lapangan terkait tahap 

pengajaran, terdapat bahwa dalam kegiatan pembelajaran menggunakan metode ceramah, 

diskusi, dan tanya jawab. Meskipun metode ini dianggap monoton bahkan membosankan, 

tetapi pada dasrnya metode ini lebih efektif dan efisien jika diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran di madrasah diniyah al-Islamiyah. Usaha dari para guru sendiri yang 

bertujuan agar metode ceramah tidak membuat siswa bosan dengan cara 

mengkombinasikan antara metode ceramah dengan permainan-permainan yang 

disesuaikan dengan mata pelajaran, situasi maupun kondisi yang sedang berlangsung. 

Bahkan tidak jarang para guru menggunakan proyektor yang bertujuan untuk 



 

menayangkan slide yang berisi materi pelajaran ditambah dengan sedikit penjelasan dari 

bapak/ibu guru. Mengenai media pembelajaran pada masing-masing mata pelajaran, 

memakai buku pegangan wajib yaitu buku dari penerbit pondok modern Gontor, dan 

buku pegangan lain yang digunakan untuk referensi. Sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran tidak hanya terpaku pada satu buku saja. Apabila di dalam buku pegangan 

wajib belum tercantum, maka bapak/ibu guru memberikan penjelasan secara detail 

dengan menggunakan buku pegangan lain. 

Sedangkan metode permainan yang sering digunakan dalam proses pembelajaran 

yaitu permainan menebak nama surat, menghafalkan kosa kata bahasa arab, dan 

mencocokan potongan kertas yang berisi mufrodatz  dengan artinya. Dengan 

mengkombinasikan antara metode ceramah, diskusi dan tanya jawab dengan berbagai 

permainan ini, akan membuat siswa di madrasah diniyah al-Islamiyah tidak merasa bosan 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Justru mereka terus termotivasi belajar dengan 

diterapkannya metode pembelajaran tersebut. Hal ini tergantung dari kekreatifan masing-

masing guru. 

3. Tahap sesudah pengajaran (penutupan) 

Menurut data pada kajian teori terdapat pengertian bahwa tahap sesudah mengajar 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari serta mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. Tahap ini merupakan tahap akhir atau penutupan kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan data dari hasil penelitian saya di lapangan, bahwa pada tahap sesudah 

pengajaran ini dilaksanakan dengan cara yang pertama yaitu pemberian kebebasan 

bertanya kepada siswa sebelum diadakannya evaluasi pembelajaran disetiap akhir 

kegiatan pembelajaran, dilanjutkan dengan melakukan penilaian terhadap hasil kerja 

siswa dengan cara memberikan evaluasi berupa lisan maupun tulisan yang disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi saat pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk 



 

mengetahui tingkat pemahaman masing-masing siswa, dan yang terakhir dilanjutkan 

dengan pemberian tugas rumah agar siswa mau belajar atau minimal siswa mau 

membuka buku pelajaran mereka kembali ketika sampai dirumah. 

Berdasarkan uraian data diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kreatifitas guru 

dalam proses pembelajaran meliputi tiga tahap, yaitu tahap sebelum pengajaran 

(pembukaan), tahap pengajaran dan tahap sesudah pengajaran (penutupan). Beberapa bentuk 

kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah al-Islamiyah sudah dikatakan baik. Hal ini 

terbukti adanya kesesuaian antara teori bentuk kreatifitas mengajar guru dan kontribusinya 

terhadap motivasi belajar siswa yang telah dianalisis kesesuaiannya dengan keadaan yang 

sebenarnya di lapangan. 

B. Permasalahan Dalam Kreatifitas Mengajar Guru 

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran akan selalu ada problematika yang 

terjadi disetiap komponen pendidikan. Masalah yang dialaminya pun beragam, berikut ini 

beberapa hal pokok yang berkaitan dengan problematika sistem pembelajaran dalam upaya 

mencapai tujuan pendidikan dan kaitannya dengan motivasi belajar siswa yang terjadi di 

madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo. 

1. Problematika Guru 

Adapun problematika guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

a) Kedisiplinan guru 

Berdasarkan penelitian di lapangan, kurangnya kedisiplian guru masuk kelas 

menjadi salah satu permasalahan yang ada di madrasah diniyah al-Islamiyah 

Tegalsari Jetis Ponorogo. Pak Teguh widadi selaku kepala madrasah telah 

memaparkan kebijakannya bahwa, apabila terdapat guru yang berhalangan hadir 

maka harus meminta guru lain untuk menggantikan. Akan tetapi hal ini sangat sulit 

diterapkan mengingat kesibukan masing-masing guru yang berbeda. 



 

Sehingga apabila terdapat guru yang berhalangan hadir dan tidak mencari 

pengganti, akan berdampak langsung terhadap kegiatan pembelajaran siswa. Siswa 

yang semula semangat berangkat untuk belajar di madrasah, menjadi malas karena 

ternyata sesampainya di kelas tidak ada guru yang mengajar. 

Dari analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses 

pembelajaran di madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo sangat 

bergantung pada kehadiran guru yang mengajar, tanpa kehadiran guru, murid pun 

malas untuk melakukan pembelajaran. 

b) Terbatasnya waktu dalam pembelajaran 

Problematika yang kedua yakni dalam proses pelaksanaan pembelajaran. 

Waktu yang diberikan untuk proses pembelajaran di madrasah diniyah al-Islamiyah 

hanya 45 menit per mata pelajaran. Hal ini akan berdampak langsung terhadap 

kreatifitas mengajar guru yang meliputi penggunaan media dan metode yang menarik 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Waktu 45 menit menurut saya sangat jauh dari 

kata cukup dalam menerangkan pelajaran kepada murid. Belum ditambah denga 

keterlambatan siswa dalam masuk kelas, persiapan menuju pembelajaran 

(pembukaan), pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi setiap akhir pembelajaran 

(penutupan). 

Dari analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa, para guru di madrasah 

diniyah al-Islamiyah Tegalsari Jetis Ponorogo mempunyai problem yang sama yakni 

tentang keterbatasan waktu menyampaikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Para 

guru hanya mempunyai waktu 45 menit untuk melakukan proses pembelajaran, 

kreatif dalam menggunakan media dan metode dengan sebaik-baiknya, belum lagi 

ditambah dengan masalah keterlambatan murid. 

c) Kelebihan dan kelemahan metode yang digunakan 



 

Setiap metode yang digunakan dalam pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kelemahan masing-masing. Metode yang sering digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar di madrasah diniyah al-Islamiyah adalah salah satu dari metode klasikal, 

yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Karena sebagian besar guru di 

madrasah diniyah al-Islamiyah ini berpendapat bahwa kelebihan dari  metode 

ceramah yaitu : praktis, dan sesuai dengan karakter siswa-siswi di madrasah diniyah 

tersebut. Sehingga dengan ceramah, siswa bisa menangkap dengan baik penjelasan 

materi dari bapak/ibu guru. 

Berdasarkan hasil penelitian saya, para guru menerapkan metode ceramah, 

diskusi dan tanya jawab. Mereka beranggapan bahwa dengan metode ceramah ini 

akan membuat siswa lebih paham, memudahkan penguasaan kelas, ekonomis waktu, 

membantu siswa untuk mendengarkan secara akurat, kritis, penuh perhatian, dan 

dapat meningkatkan keinginan belajar siswa. Setelah penjelasan teori di kelas 

kemudian siswa diajak untuk mempraktekkan teori yang telah dijelaskan guru. Pak 

Teguh Widadi selaku kepala madrasah mengungkapkan bahwa metode ceramah 

merupakan metode yang sudah turun temurun digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran di madrasah diniyah al-Islamiyah sejak dahulu sehingga metode 

ceramah ini sudah biasa digunakan. Meskipun demikian, para siswa di madrasah ini 

tidak pernah mengeluh bahkan bosan dengan penggunaan metode yang sudah sering 

digunakan. Karena selain metode ceramah, para guru juga mengkolaborasikan dengan 

permainan-permainan yang sudah disesuaikan dengan materi, situasi, dan kondisi 

pembelajaran. 

Sedangkan kelemahan dari metode ceramah yaitu: jika sering digunakan dapat 

membuat bosan, keberhasilan metode ceramah akan sangat bergantung pada siapa 

yang menggunakannya, metode ceramah cenderung membuat siswa pasif. Akan tetapi 

nilai positifnya penerapan metode ceramah berhasil membuat siswa aktif, berhasil 



 

membuat siswa termotivasi untuk belajar, dan membuat siswa tidak bosan dengan 

adanya kolaborasi antara metode ceramah dengan metode-metode permainan yang 

menarik. 

Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi 

kelebihan dan kelemahan metode yang digunakan di madrasah diniyah al-Islamiyah 

sudah berjalan baik sampai saat ini. Hal ini terbukti dengan kegiatan belajar mengajar 

disetiap harinya yang berjalan lancar tanpa adanya hambatan, meskipun metode yang 

diterapkan tetap saja ceramah, diskusi dan tanya jawab. Apabila sarana dan prasarana 

yang disediakan pihak madrasah memadai, mungkin saja metode yang digunakan 

guru tidak terbatas dengan metode ceramah saja. Hal ini terbukti dengan adanya 

kreatifitas-kreatifitas dari masing-masing guru. Sebenarnya mereka ingin 

mengembangkan kreatifitas mengajarnya akan tetapi terhalang oleh sarana prasarana 

dan keterbatasan waktu yang disediakan oleh pihak madrasah diniyah al-Islamiyah itu 

sendiri. 

Jadi, antara kajian teori dan hasil penelitian yang saya peroleh dari lapangan 

telah sesuai. 

 

  



 

BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian mengenai kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah dan 

kontribusinya terhadap motivasi belajar siswa di madrasah diniyah al-Islamiyah Tegalsari 

Jetis Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Bentuk kreatifitas mengajar guru madrasah diniyah dan kontribusinya terhadap motivasi 

belajar siswa di madrasah diniyah al-Islamiyah yaitu  penggunaan metode mengajar dan 

keterampilan dalam merancang kegiatan pembelajaran. Kreatifitasguru dalam mengajar 

berdampak pada peningkatan semangat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di 

madrasah diniyah al-Islamiyah. 

2. Permasalahan dalam kreatifitas mengajar guru di madrasah diniyah al-Islamiyah berasal 

dari guru itu sendiri yang meliputi : 

a. Kedisiplinan guru 

Semakin lama guru terlambat dalam masuk kelas, maka akan menghambat guru dalam 

menggunakan kreatifitas mengajarnya di dalam kelas. 

b. Terbatasnya waktu dalam pembelajaran 

Terbatasnya waktu dalam pembelajaran berkaitan dengan kedisiplinan guru dalam 

masuk kelas. 

 

B. SARAN 

Untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar, khususnya pembelajaran di 

madrasah diniyah al-Islamiyah maka peneliti menyarankan sebagai berikut: 

1. Bagi kepala madrasah 

Sebaiknya kepala madrasah meberikan perhatian penuh pada kinerja guru, maupun 

keadaan siswa seperti mengontrol proses pembelajaran di kelas setiap hari. 



 

2. Bagi guru 

Guru lebih mengembangkan lagi kreativitasnya dalam mengajar, menggunakan media 

dan metode yang lebih bervariasi lagi dalam setiap kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

pokok bahasan yang diajarkan supaya siswa tidak menjadi bosan dan termotivasi belajar. 

Hal lain yang dapat dilakukan guru untuk menambah pengalaman dengan mengikuti 

kegiatan atau pelatihan yang sesuai dengan bidang studinya masing-masing sebagai 

sarana peningkatan mutu guru. Guru lebih berani dalam berinovasi untuk mencari 

terobosan–terobasan baru dengan menggali dan mencoba menerapkan metode 

pembelajaran agar kegiatan pembelajaran menarik dan tidak membosankan, sehingga 

dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. 

3. Bagi madrasah diniyah al-Islamiyah 

Pihak madrasah hendaknya dapat mencukupi kebutuhan belajar bagi siswa seperti 

menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan kondusif, menyediakan sumber-sumber 

belajar yang dibutuhkan guru atau siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal serta menambah sarana dan prasarana untuk mendukung proses belajar 

mengajar guru dan mengadakan pelatihan bagi guru. 
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