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ABSTRAK 

Rosyidah, Inayatur. 2019. Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

 Santri Melalui Strategi Pembelajaran Aktif di Madrasah Diniyah An-Nur 

Sukowinangun Magetan Tahun Pelajaran 2018/2019.Skripsi Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agana Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Harjali, 

M.Pd. 

Kata kunci: Upaya Guru, Motivasi Belajar, Strategi Pembelajaran Aktif. 

 Motivasi merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan sesuatu 

untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi diibaratkan sebagai motor penggerak 

atau pendorong, karena tanpa adanya motivasi seseorang akan mustahil 

melakukan sesuatu. Terkait dengan belajar, motivasi memiliki peran yang penting. 

Peran guru sebagai motivator merupakan faktor pendorong dari luar agar santri 

memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Disamping itu motivasi berperan 

sebagai penyeleksi arah perbuatan dalam mencapai tujuan belajar. Tanpa adanya 

motivasi, tujuan belajar tidak akan tercapai secara optimal.Pada awalnya di 

Madrsah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan terdapat motivasi belajar santri 

yang kurang. Oleh karena itu guru mengadakan upaya untuk meningkatkan 

motivasi belajar santri melalui pendekatan strategi pembelajaran aktif.  

 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan upaya guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar. (2) mendeskripsikan problem yang dihadapi santri 

dalam peningkatan motivasi belajar. (3) kontribusi penerapan pendekatan strategi 

pembelajaran aktif terhadap peningkatan motivasi belajar santri. 

 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman dengan 

langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) upaya guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar antara lain memberitahukan tujuan belajar, 

menerapan strategi pembelajaran aktif, menciptakan kompetisi, pujian verbal dan 

memberikan hadiah/reward bagi santri yang berprestasi. (2) problem yang 

dihadapi santri dalam peningkatan motivasi belajar meliputi problem dari faktor 

internal antara lain kesehatan santri dan gaya belajar santri dengan tipe khusus dan 

faktor eksternal antara lain kondisi lingkungan alam, sarana dalam media belajar 

dan cara mendidik anak di lingkungan keluarga. (3) kontribusi yang diperoleh 

teradap peningkatan motivasi belajar antara lain adanya hasrat dan keinginan 

untuk berhasil dalam belajar, semangat, rasa senang, sikap rajin dan kebutuhan 

dalam belajar, memiliki cita-cita/harapan masa depan serta adanya pemberian 

penghargaan dalam proses belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan adalah sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup 

manusia dalam segala aspek kehidupan manusia.
1
 Pendidikan merupakan 

suatu proses yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta 

didik dalam mencapai perkembangannya menuju kedewasaan jasmani 

maupun rohani. Dalam proses pendidikan, pendidik tidak hanya 

mentransfer nilai saja, melainkan juga berupaya membimbing peserta 

didik seperti memberikan motivasi maupun mengatasi kesulitan yang 

dialami oleh peserta didik.  

  Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diharapkan terjadi pada 

subjek didik setelah mengalami proses pendidikan. Perubahan yang 

dimaksud ialah pada tingkah laku individu, kehidupan pribadi, maupun 

kehidupan masyarakat sekitar serta alam dimana individu itu hidup.
2
 

Dalam mencapai tujuan pendidikan, guru mata pelajaran PAI memiliki 

peran penting. Karena salah satu sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an. Al-

Qur’an merupakan sumber dari segala sumber ilmu yang ada di dalam 

kehidupan. Al-Qur’an berisi tentang firman Allah SWT yang dijadikan 

                                                           
1
 Sanaky, Haujar AH, Paradigma Pendidikan Islam (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 

2003), 4.  
2
 Binti Maunah, Landasan Pendidikan (Yogyakarta: Teras,2009), 9.  
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pedoman umat muslim dalam menjalani kehidupan di dunia agar selamat 

di kehidupan akhirat kelak.  

  Guru merupakan salah satu aspek terpenting dalam berlangsungnya 

proses belajar mengajar dalam suatu pendidikan. Peran guru dalam proses 

belajar mengajar antara lain: guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, 

pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, 

supervisor, motivator dan konselor.
3
 Dengan kata lain guru merupakan 

seseorang yang bertugas mendidik serta membimbing peserta didiknya 

dalam suatu proses pendidikan.  

  Motivasi merupakan faktor penting lainnya dalam suatu proses 

pendidikan. Motivasi dipandang sebagai usaha yang membawa peserta 

didik kearah pengalaman belajar sehingga dapat menimbulkan aktivitas 

santri serta memusatkan perhatian pada waktu tertentu dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Motivasi bukan sekedar menggerakkan tingkah laku, 

melainkan juga dapat menggerakkan dan memperkuat tingkah laku. Santri 

yang memiliki motivasi, di dalam pembelajarania akan menunjukkan 

semangat, minat serta perhatian yang tinggi dalam belajar. Berbeda dengan 

santri yang kurang memiliki motivasi dalam belajar, ia tampak tidak 

bersemangat atau bahkan sering tidak mengikuti pelajaran di kelas. 

 Ada berbagai faktor yang menyebabkan peserta didik kurang termotivasi 

dalam pembelajaran, antara lain:  kelelahan, merasa bosan, serta kurang 

                                                           
3
 Basuki & Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo 

Press, 2007), 4. 
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efektifnya jam belajar. Di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinagun 

Magetan, santri yang memiliki motivasi belajar kurang, rata-rata dari 

mereka duduk di bangku kelas 5 dan 6 SD yang mana harus mengikuti les 

mata pelajaran formal di sekolah pada jam sebelum dimulainya 

pembelajaran di Madrasah Diniyah.
4
 

  Permasalahan-permasalahan itu sudah menjadi masalah yang 

umum dalam dunia pendidikan nonformal seperti Madrasah Diniyah. 

Karena operasional jam mengajarnya tergolong bukan waktu yang efektif 

untuk belajar, yaitu sekitar pukul 16.00 WIB s/d 17.00 WIB. Dalam 

penanganan masalah tersebut, guru di Madrasah Diniyah An-Nur 

menggunakan pendekatan strategi pembelajaran aktif dalam meningkatkan 

motivasi belajar santri yang di dalam penerapannya terdapat berbagai 

macam kombinasi metode pembelajaran aktif yang sesuai dengan materi 

pelajaran yang disampaikan. 

  Sebelum menerapkan strategi pembelajaran aktif, guru 

memberitahukan kepada santri tujuan belajar secara institusional dan 

secara fungsional. Setelah memberitahukan tujuan belajar kepada santri, 

guru menerapkan strategi pembelajaran aktif dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Di dalam penerapan strategi pembelajaran aktif, guru 

menciptakan kompetisi, memberikan pujian verbal dan memberikan 

hadiah/reward kepada santri yang berprestasi. 

                                                           
4
 Hasil observasi pada hari Sabtu, 7 April 2018.  
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  Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual. 

Perannya yang khas dalam hal penumbuh gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar sehingga pembelajaran berhasil secara optimal.
5
 

Masa kanak-kanak merupakan masa untuk mengenalkan hal baru dan 

bermain sambil belajar. Berkaitan dengan motivasi belajar yang bersifat 

eksternal ini, strategi pembelajaran aktif merupakan strategi yang dapat 

meningkatkan motivasi santri dalam belajar tanpa mengurangi esensi 

belajar. 

  Berdasarkan fenomena diatas, peneliti menganggap ada keunikan 

masalah yang dapat diteliti. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam 

mengenai “Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri 

Melalui Strategi Pembelajaran Aktif di Madrasah Diniyah An-Nur 

Sukowinangun Magetan Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

B. Fokus Penelitian 

  Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti 

memfokuskan penelitian ini pada masalah UpayaGuru dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Santri Melalui Strategi Pembelajaran 

Aktif di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 

 

                                                           
5
 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

75.  
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C. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, peneliti menemukan 

Rumusan Masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

santri? 

2. Apa problem yang dihadapi santri dalam peningkatan motivasi 

belajar? 

3. Bagaimana kontribusi upaya guru melalui strategi pembelajaran 

aktif terhadap peningkatan motivasi belajar santri? 

D. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

dan menjelaskan tentang beberapa rumusan masalah diatas sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana upaya guru 

dalam meningkatkan motivasi belajar santri. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan problem apa yang dihadapi 

santri dalam peningkatkan motivasi belajar. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana kontribusi upaya 

guru melalui strategi pembelajaran aktif terhadap peningkatan 

motivasi belajar santri. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoristis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam khazanah 

pendidikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran 

dalam mengembangkan teori upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar santri melalui strategi pembelajaran aktif di Madrasah 

Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

 Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

pengalaman dan pengetahuan bagi penulis khususnya dalam 

mengatasi perkembangan dunia pendidikan. Selain itu, dengan 

hasil penelitian ini dapat menjadi bekal ketika penulis terjun 

langsung dalam dunia pendidikan. 

b. Bagi Guru 

  Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi guru dalam melaksanakan tugasnya 

untuk membimbing dan mendidik para siswa untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. 
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c. Bagi Lembaga/Madrasah Diniyah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan 

pendidikan yang lebih baik, maju, berkualitas dan bermakna. Serta 

dapat menemukan inovasi pendidikan yang lebih baik. 

d. Bagi Santri 

 Dengan penelitian ini diharapkan santri dapat lebih 

semangat lagi dalam belajar ilmu agama yang sangat penting 

dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Supaya nantinya pembaca mudah memahami pola pemikiran dan 

penulisan dari peneliti yang tersaji dalam skripsi ini, maka peneliti 

memaparkan sistematika pembahasan penulisan skripsi sebagai berikut: 

 BAB I, berisi pendahuluan. Pada bab ini memberikan gambaran 

secara umum dan komprehensif tentang berbagai hal yang berhubungan 

dengan tulisan ini. Dari sini pembaca dapat memahami latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

 BAB II, berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian 

teori. Pada bab ini membahas mengenai Motivasi Belajar, Strategi 

Pembelajaran Aktif, Quantum Learning, Quantum Teaching dan Problem-

problem dalam Pembelajaran.   

 BAB III, berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini membahas 

tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 
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penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan serta tahapan-tahapan 

penelitian. 

 BAB IV, berisi temuan penelitian. Pada bab ini menggambarkan 

tentang data umum yang meliputi sejarah berdirinya madarasah, letak 

geografis, visi dan misi madarasah, keadaan guru dan santri, sarana dan 

prasarana Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan dan data 

khusus sesuai dengan rumusan masalah tentang upayaguru dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri melalui strategi pembelajaran aktif di 

Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

 BAB V, berisi pembahasan. Pada bab ini membahas tentang 

analisis data mengenai upayaguru dalam meningkatkan motivasi belajar 

santri melalui strategi pembelajaran aktif di Madrasah Diniyah An-Nur 

Sukowinangun Magetan Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 BAB VI, berisi penutup. Merupakan bab terakhir dari semua 

rangkaian pembahasan dari bab I sampai dengan bab V Bab ini 

dimaksudkan agar memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari 

penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Setelah melakukan peninjauan pustaka, penulis menemukan 

beberapa hasil penelitian yang ada terlebih dahulu yang terkait dengan 

skripsi ini. Diantaranya: 

 Tesis yang ditulis oleh Widatul Akmaliyah, Program Pascasarjana 

Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Metro tahun 2017 dengan 

judul: “Upaya Guru Akidah Akhlak dalam meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa di MTs Muhammadyah Kalirejo Lampung Tengah”. Penelitian ini 

memperoleh kesimpulan upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak sudah mendapat respon dari 

para siswa. Terbukti dengan siswa yang berperan aktif dan kritis dalam 

pembelajaran. Akan tetapi perlu adanya kerjasama antara kepala sekolah, 

guru mata pelajaran Akidah Akhlak serta orangtua dirumah dalam 

membangkitkan motivasi belajar siswa. Faktor penghambat guru dalam 

meningkatkan motivasi siswa yaitu ketika guru mengajar dikelas tidak 

fokus karena ada permasalahan lingkungan keluarga yang dibawa saat 

berada di sekolah. Faktor internal yang menjadi penghambat guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu kurang disiplinnya siswa saat 

pembelajaran berlangsung seperti terlambatnya siswa dalam memasuki 

kelas, terlalu sering libur sekolah sehingga pembelajaran tidak tuntas, 
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perencanaan pembelajaran yang belum matang serta kurangnya fasilitas 

sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pembelajaran. Faktor 

pendukung guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu kondisi 

siswa itu sendiri yang stabil saat mengikuti pelajaran. Hal tersebut 

memudahkan guru dalam mentransfer ilmu, selain itu juga metode guru 

dalam mengajar yang menarik dan variatif dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa.
6
 Penelitian yang dilakukan Widhatul Akmaliyah memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang upaya 

guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak. Akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan Widhatul Akmaliyah, jika peneliti sebelumnya 

menjadikan siswa MTs sebagai objek penelitian, maka penelitian ini 

menjadikan siswa Madrasah Diniyah sebagai objek penelitian. 

 Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taqiuddin, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “Peran Guru Akidah Akhlak 

Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar PAI Kelas IV Awwaliyah 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Munajah Wonokromo, Pleret, Bantul, 

Yogyakarta”. Skripsi ini memperoleh kesimpulan usaha guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar antara lain: membuat RPP. Guru berperan 

sebagai motivator, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi 

seperti metode hafalan, metode cerita, dan metode tanya jawab. Faktor 

                                                           
6
 Widhatul Akmaliyah, “Upaya Guru Akidah Akhlak dalam meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa di MTs Muhammadyah Kalirejo Lampung Tengah,” (Tesis IAIN Metro, Lampung, 2017).  
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pendukung seperti: kondisi kelas yang mendukung, guru Akidah Akhlak 

yang menguasai dalam bidangnya, anak yang sudah lancar membaca Al-

Qur’an. Sedangkan faktor penghambatnya adalah banyak santri yang 

datang ke Madrasah dalam keadaan mengantuk, anak yang suka makan di 

kelas, banyak anak yang tidak memiliki kitab/buku dalam pembelajaran.
7
 

Penelitian yang dilakukan Muhammad Taqiuddin memiliki kesamaan 

dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti di usaha guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Diniyah. Yang membedakan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah jika penelitian 

sebelumnya terfokus pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madsrasah 

Diniyah Al Munajah Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta, maka 

penelitian ini meneliti semua mata pelajaran yang ada di Madrasah 

Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan.  

 Skripsi yang ditulis oleh Eka Yulianasari, Jurusan Pendidikn 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung 

yang berjudul: “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri 

di Madrasah Diniyah Fastabichul Khoirot Joho Kalidawir Tulungagung 

Tahun 2015”. Skripsi ini memperoleh kesimpulan upaya guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri dengan menggunakan pendekatan 

personal, bimbingan yang diberikan berupa nasehat, arahan, motivasi serta 

dukungan agar santri mau melakukan perubahan ke arah lebih baik 

sehingga motivasi belajar meningkat, strategi guru dalam meningkatkan 

                                                           
7
 Muhammad Taqiuddin, “Peran Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar PAI Kelas IV Awwaliyah Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Munajah Wonokromo, Pleret, 

Bantul, Yogyakarta,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta,  2012) 
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motivasi belajar santri yaitu dengan menggunakan konsep reward and 

punishment secara langsung.
8
 Penelitian ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Eka Yulianasari, yaitu sama-sama meneliti 

tentang upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri di 

Madrasah Diniyah. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu jika penelitian menggunakan 

pendekatan personal, bimbingan yang diberikan berupa nasehat, arahan, 

motivasi serta dukungan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan 

strategi pembelajaran aktif. 

  Berdasarkan perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu 

yang telah terpaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian 

ini menekankan pada upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

santri melalui pendekatan strategi pembelajaran aktif di Madrasah Diniyah 

An-Nur Sukowinangun Magetan. 

B. Kajian Teori 

1. Motivasi dalam Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

   Menurut Iskandar motivasi berasal dari bahasa Latin 

movere yang bermakna bergerak, istilah ini bermakna 

mendorong, mengarahkan tingkah laku manusia.
9
 Menurut 

Tabrani Rusyan motivasi merupakan kekuatan yang mendorong 

                                                           
8
 Eka Yulianasari, “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri di Madrasah 

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

Tulungagung, Tulungagung,  2015). 
9
 Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru (Jakarta: Referensi, 2012), 180.  
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seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Menurut 

Thomas M.Risk motivasi ialah usaha yang disadari oleh pihak 

guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri murid yang 

menunjang kegiatan ke arah tujuan-tujuan belajar. Menurut 

Mc.Donald motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

(pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan 

dan reaksi untuk mencapai tujuan.  

  Menurut Chaplin motivasi adalah variabel penyelang yang 

digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam 

membangkitkan, mengelola, mempertahankan dan menyalurkan 

tingkah laku menuju suatu sasaran.
10

 Menurut James Drever 

motivasi adalah sebuah faktor alamiah yang efektif yang 

bergerak dalam menentukan arah tingkah laku seseorang menuju 

pada akhir atau cita-cita, baik dipahami secara sadar atau tidak. 

11
 

  Menurut Hamzah B. Uno motivasi merupakan dorongan 

yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan 

perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya.
12

 

  Sedangkan menurut Jucius motivasi adalah kegiatan 

memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk 

                                                           
10

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: 

Teras, 2012), 141.  
11

 Mohammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 375.  
12

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),3.   
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mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Pendapat tersebut 

mengandung arti bahwa apapun tindakan yang dilakukan 

seseoran selalu ada motif tertentu sebagai dorongan ia 

melakukan tindakan. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan 

individu selalu ada motivasinya.
13

 

   Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

ialah dorongan dari dalam maupun dari luar individu untuk 

melakukan aktivitas tertentu dalam rangka untuk mencapai 

tujuan. 

  Menurut Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani 

belajar merupakan sebuah proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang 

diwujudkan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang relatif 

permanen dan menetap disebabkan adanya interaksi individu 

dengan lingkungan belajarnya.
14

 Sedangkan menurut Nana 

Sudjana belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan diri seseorang.
15

 

  Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan kegiatan bertambahnya pengetahuan dan 

pengalaman baru dari seorang peserta didik yang ditandai 

                                                           
13

 Mohammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik di Tingkat 

Pendidikan Dasar, 375. 
14

 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

dalam Pembelajaran (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 116.  
15
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dengan perubahan tingkah laku positif karena telah interaksi 

lingkungan belajarnya.  

  Menurut Winkels motivasi belajar merupakan motivasi 

yang diterapkandalam kegiatan belajar mengajar dengan 

keseluruhan penggerak psikis dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar 

dalaam mencapai satu tujuan.
16

 

  Menurut Muhammad Faturrohman dan Sulistyorini 

motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di 

dalam diri individu (siswa) yang menimbulkan kegiatan belajar 

dan memberi arah kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan 

yang dikehendaki oleh siswa yang bersangkutan sebagai subjek 

belajar. Dengan kata lain motivasi belajar merupakan segala 

sesuatu yang mendorong siswa belajar dengan baik. Betapa 

pentingnya peran motivasi dalam pembelajaran. Karena dengan 

adanya motivasi siswa tidak hanya akan belajar dengan giat, 

tetapi juga akan menikmatinya. Motivasi ialah syarat mutlak 

untuk belajar. Hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi 

yang tepat.
17

 

  Sedangkan menurut Hamzah B. Uno motivasi belajar 

adalah dorongan dan kekuatan dalam diri seseorang untuk 

melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Dengan kata 

                                                           
16
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17
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lain motivasi belajar dapat diartikan sebagai suatu dorongan 

yang ada pada diri seseorang sehingga seseorang mau 

melakukan aktivitas atau kegiatan belajar guna mendapatkan 

beberapa ketrampilan dan pengalaman.
18

 

  Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru 

dalam proses pembelajaran, dimana kegiatan itu berupa 

dorongan agar siswa mampu menikmati proses pembelajaran 

sehingga dapat tercapai tujuan belajar sesuai dengan yang 

diinginkan serta mendapatkan hasil belajar yang optimal. 

b. Teori-teori Motivasi 

 Banyak orang yang mencoba menjelaskan bagaimana 

semua motivasi belajar. Berikut adalah beberapa diantaranya: 

1) Teori insentif. Yaitu teori yang mengatakan bahwa seseorang 

akan bergerak atau mengambil tindakan karena ada insentif 

yang akan dia dapatkan. Misalnya, anda mau bekerja pagi 

sampai sore karena anda tahu bahwa anda akan mendapatkan 

intensif berupa gaji. Jika anda tahu akan mendapatkan 

penghargaan maka andapun akan bekerja lebih giat lagi. Yang 

dimaksud intensif bisa tangible atau intangible. Seringkali 

sebuah pengakuan dan penghargaan, menjadi sebuah motivasi 

yang besar.  

                                                           
18
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2) Dorongan biologis, termasuk didalamnya dorongan untuk 

makan dan minum. Saat ada sebuah pemicu atau rangsangan, 

tubuh kita akan bereaksi, sebagai contoh saat kita sedang haus 

kita akan lebih haus lagi saat melihat segelas sirup dingin 

kesukaan anda. Perut kita akan menjadi lapar saat mencium 

bau masakan kesukaan anda. Bisa dikatakan ini adalah fitrah 

atau bawaan kita sejak lahir untuk mempertahankan hidup dan 

keberlangsungan hidup. 

3) Teori hirarki kebutuhan. Teori ini dikenalkan oleh Maslow 

sehingga kita mengenal hirarki kebutuhan Maslow. Teori ini 

menyajikan alasan lebih lengkap dan bertingkat mulai dari 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan 

akan pengakuan sosial, kebutuhan penghargaan, sampai 

kebutuhan akan aktualisasi diri. 

4) Takut kehilangan vs kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa 

pada dasarnya ada dua faktor yang memotivasi manusia, yaitu 

takut kehilangan dan demi kepuasan (terpenuhinya 

kebutuhan). Takut kehilangan adalah ketakutan akan 

kehilangan yang sudah dimiliki. Misalnya seseorang yang 

termotivasi belajar karena takut kehilangan prestasi yang baik. 

ada juga orang yang giat belajar demi menjawab sebuah 

tantangan, ini merupakan faktor kepuasan. Konon, faktor takut 
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kehilangan lebih kuat dibanding meraih kepuasan, meskipun 

pada sebagian orang terjadi sebaliknya. 

5) Kejelasan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa kita akan 

bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari 

teori ini muncul bahwa seseorang akan memiliki motivasi yang 

tinggi jika dia memiliki tujuan yang jelas. Sehingga munculah 

apa yang disebut dengan penetapan tujuan.
19

 

c. Sumber Motivasi dalam Belajar 

  Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini berpendapat 

bahwa sumber motivasi ada dua macam yaitu motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

berasal dari dalam diri anak sendiri. Suatu aktivitas yang dimulai 

dan diteruskan berdasarkan penghayatan suatu kebutuhan dan 

dorongan yang secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. 

Dorongan ini datang dari hati sanubari, umumnya karena 

kesadaran akan pentingnya sesuatu. Motivasi intrinsik lebih 

menekankan pada faktor dari dalam diri sendiri, motif-motif ini 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Pada motivasi intrinsik tidak ada sasaran tertentu oleh karena 

                                                           
19
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itunampak lebih sesuai dengan dorongan asali dan murni untuk 

mengetahui serta melakukan suatu aktivitas.
20

 

  Sedangkan motivasi ekstrinsik ialah pendorong yang berasal 

dari luar diri anak didik. Motivasi ekstrinsik dihasilkan di luar 

perbuatan itu sendiri, misalnya dorongan yang datang dari 

orangtua, guru, teman-teman dan anggota masyarakat yang 

berupa hadiah, pujian, penghargaan maupun hukuman. Dalam 

belajar, tidak hanya memperhatikan kondisi internal siswa, akan 

tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain, seperti aspek sosial 

yang meliputi keluarga, sekolah, teman dan masyarakat. Aspek 

budaya dan adat istiadat serta aspek lingkungan fisik, misal 

kondisi rumah atau suhu udara.
21

 

  Hal-hal yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik menurut 

Amir Daien Indrakusuma ialah: 

1) Adanya kebutuhan. Pada hakekatnya semua tindakan yang 

dilakukan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhannya. 

Oleh sebab itu, kebutuhan dapat dijadikan salah satu 

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

2) Adanya pengetahuan tentang kemajuannya sendiri. 

Dengan mengetahui kemajuan yang telah diperoleh, 

berupa prestasi dirinya apakah sudh mengalami kemajuan 

atau sebaliknya mengalami kemunduran, maka hal ini 

                                                           
20
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dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi motivasi 

belajar siswa. siswa akan terus berusaha meningkatkan 

intensitas belajarnya agar prestasinya juga terus 

meningkat. 

3) Adanya cita-cita. Kehidupan manusia tidak akan lepas dari 

cita-cita. Cita-cita dalam belajar merupakan tujuan hidup 

siswa, hal ini merupakan pendorong bagi seluruh kegiatan 

dan pendorong bagi belajarnya.
22

 

d. Peran Motivasi dalam Belajar 

  Motivasi sangat berperan penting dalam suatu kegiatan 

pembelajaran. Tiada kegiatan pembelajaran tanpa motivasi, oleh 

karena itu motivasi memiliki peran yang strategis dalam mencapai 

tujuan atau hasil pembelajaran. Adapun peranan motivasi dalam 

pembelajaran, sebagai berikut: 

1) Peran motivasi sebagai motor penggerak atau pendorong 

kegiatan pembelajaran.  Motivasi dalam hal ini berperan 

sebagai motor penggerak utama bagi siswa untuk belajar, 

baik berasal dari dirinya (internal) maupun dari luar diri 

(eksternal) untuk melakukan proses pembelajaran. 

2) Peran motivasi memperjelaskan tujuan pembelajaran. 

Motivasi bertalian dengan suatu tujuan, tanpa adanya 

tujuan maka tidak akan ada motivasi seseorang. Oleh 

                                                           
22
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sebab itu motivasi sangat berperan penting dalam 

mencapai hasil pembelajaran siswa menjadi optimal. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan bagi siswa yang harus dikerjakan sesuai dengan 

tujuan tersebut. 

3) Peran motivasi menyeleksi arah perbuatan. Di sini 

motivasi dapat berperan menyeleksi arah perbuatan bagi 

siswa apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. 

4) Peran motivasi internal dan eksternal dalam pembelajaran. 

Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi internal biasanya 

muncul dari dalam diri siswa sedangkan eksternal siswa 

dalam pembelajaran umumnya didapat dari guru. Jadi dua 

motivasi ini harus disinergikan dalam kegiatan 

pembelajaran, apabila siswa ingin meraih hasil yang baik. 

5) Peran motivasi menentukan ketekunan dalam proses 

pembelajaran. Seorang siswa yang telah termotivasi untuk 

belajar, tentu dia akan berusaha seoptimal mungkin untuk 

belajar dengan tekun. Dengan harapan mendapat hasil 

yang baik dan lulus. 

6) Peran motivasi melahirkan prestasi. Motivasi sangat 

berperan dalam pembelajaran siswa dalam meraih prestasi 

belajar. tinggi rendahnya prestasi seorang siswa selalu 
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dihubungkan tinggi rendahnya motivasi belajar seorang 

siswa tersebut.
23

 

e. Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar  

 Menurut Iskandar dalam proses pembelajaran motivasi 

belajar siswa dapat dianalogikan sebagai bahan bakar yang dapat 

menggerakkan mesin. Motivasi yang baik dan memadai dapat 

mendorong siswa menjadi lebih aktif dalam belajar dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar di kelas.  

Guru memiliki peranan strategis dalam menumbuhkan 

motivasi belajar peserta didiknya melalui berbagai aktivitas 

belajar yang didasarkan pada pengalaman dan kemampuan guru 

kepada siswa secara individual. Selain guru, orangtua juga sangat 

berperan aktif dalam menumbuhkan belajar siswa di rumahnya.   

 Beberapa upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa menurut beberapa penulis adalah sebagai berikut: 

1) Menurut Iskandar memberikan penghargaan dengan 

menggunakan kata-kata, seperti ucapan bagus sekali, hebat 

dan menakjubkan. Penghargaan dengan menggunakan 

kata-kata (verbal) ini mengandung makna yang positif 

karena akan menimbulkan interaksi dan pengalaman 

pribadi bagi diri siswa itu sendiri.
24

 Sedangkan menurut 

Hamzah B. Uno pernyataan verbal terhadap perilaku yang 
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baik atau hasil kerja atau hasil belajar siswa yang baik 

merupakan cara paling mudah dan efektif untuk 

meningkatkan motif belajar siswa kepada hasil yang baik. 

pernyataan seperti “Bagus sekali”, “Hebat”, 

“Menakjubkan” disamping menyenangkan siswa, 

pernyataan verbal mengandung makna interaksi dan 

pengalaman pribadi yang langsung antara siswa dan guru, 

dan penyampaiannya yang konkret, sehingga merupakan 

suatu pengakuan sosial, apalagi kalau penghargaan verbal 

itu diberikan dihadapan orang banyak.
25

 

2) Menurut Iskandar mumbuhkan dan menimbulkan rasa 

ingin tahu dalam diri siswa. Rasa ingin tahu dapat 

ditimbulkan oleh suasana yang lebih mengejutkan atau 

tiba-tiba.
26

 Sedangkan menurut Hamzah B. Uno rasa ingin 

tahu merupakan daya untuk meningkatkan motif belajar 

siswa. Rasa ingin tahu dapat ditimbulkan oleh suasana 

yang dapat mengejutkan, keragu-raguan, ketidaktentuan, 

adanya kontradiksi, menghadapi masalah yang sulit 

dipecahkan, menemukan suatu hal yang baru, menghadapi 

teka-teki. Hal tersebut menimbulkan semacam konflik 

konseptual yang membuat siswa merasa penasaran, 

dengan sendirinya menyebabkan siswa tersebut berupaya 
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 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya, 34.   
26
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keras untuk memecahkannya. Dalam upaya yang keras 

itulah motif belajar siswa bertambah besar.
27

 

3) Menurut Iskandar mengadakan permainan dan 

menggunakan simulasi. Mengemas pembelajaran dengan 

menciptakan suasana yang menarik sehingga proses 

pembelajaran menjadi menyenangkan dan dapat 

melibatkan afektif dan psikomotorik siswa. Proses 

pembelajaran yang menarik akan memudahkan siswa 

memahami dan mengingat apa yang disampaikan.
28

 

Sedangkan Hamzah B Uno memaparkan bahwa simulasi 

merupakan upaya untuk menerapkan sesuatu yang 

dipelajari atau sesuatu yang sedang dipelajari melalui 

tindakan langsung. Baik simulasi maupun permainan 

merupakan proses yang sangat baik bagi siswa. Suasana 

yang sangat menarik menyebabkan proses belajar menjadi 

bermakna akan lestari dan diingat, dipahami atau 

dihargai.
29

 

4) Menurut Iskandar penampilan guru yang menarik, bersih, 

rapi dan sopan serta tidak berlebih-lebihan akan 

memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Termasuk juga kepribadian guru, guru yang masuk kelas 

dengan wajah tersenyum dan menyapa siswa dengan 
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ramah akan membuat siswa merasa nyaman dan senang 

mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung.
30

 

Sedangkan menurut Hamzah B Uno banyak guru yang 

mempunyai kebiasaan untuk membebankan pekerjaan 

para siswa tanpa kontrol. Biasanya dia memberikan suatu 

tugas kepada kelas, dan guru meninggalkan kelas untuk 

melaksanakan pekerjaan lain. Keadaan ini bukan saja tidak 

baik, akan tetapi dapat merugikan siswa. Untuk 

menggiatkan belajar siswa, guru tidak cukup dengan cara 

memberi tugas saja, melainkan harus dilakukan 

pengawasan dan pembimbingan yang memadai selama 

siswa mengerjakan tugas kelas. Selain itu, dalam 

mengontrol dan membimbing siswa mengerjakan tugas 

guru seyogiyanya memberikan contoh yang baik.
31

 

5) Menumbuhkan persaingan dalam peserta didik. Amir 

Daien Indrakusuma, beliau mengatakan bahwa persaingan 

atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat mendorong 

kegiatan belajar siswa. persaingan, baik individu maupun 

kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar. Dengan 

adanya persaingan maka secara otomatis seorang siswa 

atau sekelompok siswa akan lebih giat belajar agar tidak 

kalah bersaing dengan teman-temannya yang lain, dalam 
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hal ini disebut dengan “pesaing”. Akan tetapi yang perlu 

digaris bawahi adalah bahwa persaingan tersebut adalah 

kearah yang positif dan sehat, yakni peningkatan hasil 

belajar.
32

 Sejalan dengan penuturan Hamzah B Uno 

mengatakan membuat suasana persaingan yang sehat 

diaantara para siswa. Suasana ini memberikan kesempatan 

kepada para siswa untuk mengukur kemampuan dirinya 

melalui kemampuan orang lain. Lain daripada itu, belajar 

dengan bersaing menimbulkan upaya belajar yang 

sungguh-sungguh. Di sini digunakan pula prinsip 

keinginan individu untuk selalu lebih baik daripada orang 

lain. Selain itu mengembangkan persaingan dengan diri 

sendiri. Persaingan semacam ini dilakukan dengan 

memberikan tugas dalam beragai kegiatan yang harus 

dilakukan sendiri. Dengan demikian siswa akan dapat 

membandingkan keberhasilannya dalam melakukan 

berbagai tugas.
33

 

6) Menurut Muhammad Farurahman pemberian 

ganjaran/hadiah. Ganjaran adalah alat pendidikan represif 

yang bersifat positif. Ganjaran diberikan kepada siswa 

yang sudah menunjukkan hasil-hasil. Baik dalam 
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kerajinannya, tingkah lakunya maupun hasil belajarnya.
34

 

Menurut Iskandar, ganjaran dapat pula diartikan sebagai 

hadiah atau reward. Memberikan hadiah kepada siswa 

yang berprestasi, hal ini akan memicu semangat mereka 

untuk bisa belajar lebih giat lagi. Disamping itu siswa 

yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa 

mengejar siswa yang berprestasi.
35

 

7) Menurut Iskandar menjelaskan tujuan belajar ke peserta 

didik. Pada permulaan belajar mengajar seharusnya 

terlebih dahulu seorang guru menjelaskan mengenai tujuan 

intstruksional khusus yang akan dicapai kepada siswa. 

Semakin jelas tujuan, maka makin besar pula motivasi 

dalam belajar.
36

 

f. Indikator Motivasi 

 Menurut Iskandar petunjuk yang dijadikan sebagai acuan 

bagi motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut: 

1) Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar. 

2) Adanya keinginan, semangat dan kebutuhan dalam belajar. 

3) Memiliki harapan dan cita-cita masa depan. 

4) Adanya pemberian penghargaan dalam proses belajar. 
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5) Adanya lingkungan yang kondusif untuk belajar dengan 

baik.
37

 

 Menurut Mohammad Syarif Sumantri indikator motivasi 

antara lain:  

1) Adanya hasrat dan keinginan untuk sukses dan berhasil. 

2) Adany dorongan kebutuhan dalam belajar. 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

4) Adanya penghargaan dalam kelompok. 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

6) Adanya lingkungan yang kondusif sehingga siswa dapat 

belajar dengan baik.
38

 

 Sedangkan Hamzah B.Uno dan Nurdin Muhammad 

menambahkan indikator motivasi belajar sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus 

dalamwaktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

3) Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berpresentasi 

4) Ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang 

diberikan. 

5) Selalu berusaha berpresentasi sebaik mungkin (tidak cepat 

puas dengan presentasinya). 
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6) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah 

orang dewasa (misalnya, terhadap pembangunan korupsi, 

keadilan dan sebagainya). 

7) Senang dan rajin belajar, penuh semangat cepat bosan 

dengan tugas rutin dapat mempertahankan pendapat-

pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu, tidak mudah 

melepaskan hal yang diyakini tersebut). 

8) Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang (dapat menunda 

pemuasan kebutuhan sesaat yang ingin dicapai kemudian). 

9) Senang mencari dan memecahkan soal-soal.
39

 

 Dari indikator diatas, hasil belajar siswa dapat diukur dalam 

bentuk perubahan perilaku siswa yaitu semakin bertambahnya 

pengetahuan siswa terhadap sesuatu, sikap dan ketrampilannya.
40

 

2. Strategi Pembelajaran Aktif 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran Aktif 

Menurut Wina sanjaya, pada mulanya istilah strategi 

digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara 

penggunaan selruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu 

peperangan.
41

 Secara umum Noeng Muhajir berpendapat bahwa 

strategi adalah suatu penataan potensi dan sumber daya agar dapat 

efisien memperoleh hasil suatu rancangan. Menurut Sabri dalam 
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konteks pembelajaran, strategi berarti upaya guru dalam 

menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya proses mengajar, agar tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan dapat tercapai dan berhasil.
42

 

 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani mengatakan 

bahwa istilah pembelajaran hampir sama dengan istilah teaching 

dan instruction. Istilah pembelajaran jika dikaitkan dengan proses 

dan usaha yang dilakukan guru atau pendidik untuk melakukan 

proses penyampaian materi kepada siswa melalui proses 

pengorganisasian materi, siswa dan lingkungan yang umumnya 

terjadi di dalam kelas. Pembelajaran yang baik dan berhasil akan 

terlihat dari prestasi afektif, dan psikomotorik siswa sesuai tujuan 

pembelajaran.
43

 

 Sedangkan Sugiono dan Hariyanto mendefinisikan bahwa 

pembelajaran merupakan sebuah kegiatan guru mengajar atau 

membimbing siswa menuju proses pendewasaan diri. pengertian 

tersebut menekankan pada proses mendewasakan yang artinya 

mengajar dalam bentuk penyampaian materi tidak serta merta 

menyampaikan materi (transfer of knowledge), tetapi lebih pada 

bagaimana menyampaikan dan mengambil nilai-nilai (transfer of 
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value) dari materi yang diajarkan agar dengan bimbingan pendidik 

bermanfaat untuk mendewasakan siswa.
44

 

 Menurut Kemp strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien.
45

 Menurut Wina Sanjaya 

dalam sebuah proses pembelajaran, strategi pembelajaran diartikan 

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
46

 Sedangkan 

menurut Abuddin Nata strategi pembelajaran adalah langkah-

langkah yang teencana, bermakna luas dan terencana serta 

berdampak jauh kedepan dalam menggerakkan seseorang dengan 

kemampuan dan kemauan sendiri dapat melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan belajar.
47

 

Menurut HamzahB. Uno dan Nurdin Mohammad 

pembelajaran aktif sebagaimana dikemukakan dalam pembelajaran 

model ALIS (Active Learning In School, 2009) memiliki ciri 

sebagai berikut: (1) pembelajaran berpusat pada siswa, (2) 

pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata, (3) pembelajaran 

mendorong anak berpikir tingkat tinggi, (4) pembelajaran melayani 

gaya belajar anak yang berbeda-beda, (5) pembelajaran mendorong 

anak untuk berinteraksi multiarah (siswa-guru), (6) pembelajaran 
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menggunakan lingkungan sebagai media atau sumber belajar, (7) 

penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk 

melaksanakan kegiatan belajar, (8) guru memantau proses belajar 

siswa, (9) guru memberikan umpan balik terhadap hasil karya 

siswa.
48

 

 Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran aktif merupakan cara yang digunakan guru dalam 

proses belajar mengajar yang mana melibatkan siswa berperan aktif 

dalam pembelajaran, dalam arti lain pembelajaran berpusat pada 

siswa yang menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi dan dalam 

proses pembelajaran terdapat interaksi multiarah antara siswa dan 

guru dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien. 

 Menurut Wina Sanjaya metode adalah upaya 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan 

nyata agar tujuan yang telah disusun secara optimal. Metode 

digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, bisa terjadi satu strategi pembelajaran digunakan 

beberapa metode. Strategi berbeda dengan metode. Strategi 

menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, 
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sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk 

melaksanakan strategi.
49

 

b. Macam-macam Metode dalam Strategi Pembelajaran Aktif 

1) Metode Ceramah 

Menurut Wina Sanjaya, metode ceramah diartikan 

sebagai cara menyajikan pelajaran melalui penuturan secara 

lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa.
50

 

Menurut Sugihartono, metode ceramah merupakan metode 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa dengan 

cara guru menyampaikan materi pelajaran secara bahasa lisan. 

Pelaksanaan metode ceramah murni menuntut guru agar dapat 

menyampaikan materi pelajaran dengan bahasa yang mudah 

dipahami oleh siswa.
51

 

2) Metode Diskusi Kelompok Kecil 

Menurut Killen, metode diskusi ialah metode 

pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu masalah. 

Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu 

permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan 

memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu 

keputusan. Diskusi bersifat bertukar pengalaman untuk 
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menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama.
52

 

Sedangkan menurut Sugihartono metode diskusi merupakan 

metode pembelajaran yang dilakukan guru dengan cara 

memberikan permasalahan tertentu kepada siswa dan siswa 

diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut secara 

berkelompok. Penggunaan metode ini dapat menumbuhkan 

dan mendorong siswa agar mampu mengemukakan pendapat 

secara konstruktif serta membiasakan siswa bersikap toleran 

dan menghargai pendapat orang lain.
53

 

Diskusi kelompok kecil biasanya dilakukan dengan 

membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Dengan jumlah 

anggota kelompok antara 3-5 orang. Pelaksanaanya dimulai 

dengan guru menyajikan perasalahan secara umum, kemudian 

masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam submasalah yang harus 

dipecahkan oleh setiap kelompok kecil, selesai diskusi dalam 

kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil 

diskusinya.
54

 

3) Metode Tanya Jawab 

Menurut Sugihartono metode tanya jawab merupakan 

cara penyajian materi pelajaran yang dilakukan oleh guru 

melalui bentuk pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh 
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siswa. Melalui metode ini ditumbuhkan dan dikembangkan 

kemampuan siswa dalam mengamati, menginterpretasi, 

mengklarifikasi, membuat kesimpulan, menerapkan dan 

mengomunikasikan. Tujuan penggunaan metode ini adalah 

untuk memotivasi siswa dalam megajukan pertanyaan selama 

proses pembelajaran. Tanya jawab dapat berupa interaksi 

antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru.
55

 

Menurut Iskandar metode tanya jawab merupakan metode 

pembelajaran yang menimbulkan komunikasi dua arah. 

Tujuanya ialah memberi kesempatan bertanya yang belum 

dipahami serta mengulangi pelajaran dan sebagai selingan 

metode ceramah.
56

 

4) Metode Presentasi 

Menurut Hamzah B Uno dan Nurdin Mohamad metode 

presentasi ialah metode yang menjadikan siswa berusaha 

memberikan gambaran secara umum tentang sesuatu yang 

telah mereka bahas atau telah mereka kaji. Metode 

pembelajaran presentasi dalam kegiatan pembelajaran ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempresentasikan hasil yang telah dipelajari atau diteliti. 
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5) Metode Simulasi
 

Metode simulasi adalah metode pembelajaran yang 

sengaja dirancang untuk bertindak atau mencoba suatu kondisi 

yang sebenarnya akan terjadi atau dilakukan. Biasanya dalam 

kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

mencoba dan melakukan sesuatu pada situasi yang 

dikondisikan.
57

 Wina Sanjaya menjelaskan, metode simulasi 

adalah metode mengajar dengan penyajian pengalaman belajar 

dengan menggunakan situasi tiruan untuk dapat memahami 

tantang konsep, prinsip atau ketrampilan sesuatu.
58

 

3. Quantum Learning 

a. Pengertian Quantum Learning 

 Quantum Learning berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov; 

seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen 

dengan apa yang disebutnya sebagai “suggestology” atau 

“suggestopedia”. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti 

mempengaruhi hasil situasi belajar. dan setiap detail apapun 

memberikan sugesti positif atau negatif. Beberapa teknik yang 

digunakan untuk memberikan sugesti positif adalah mendudukkan 

murid secara nyaman, memasang musik latar di dalam kelas, 

meningkatkan partisipasi individu, menggunakan poster-poster 

untuk memberi kesan besar sambil menonjolkan informasi dan 
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menyediakan guru-guru yang terlatih baik dalam seni pengajaran 

sugestif. 

 Istilah lain yang hampir dapat dipertukarkan dengan 

suggestology adalah “pemercepatan beajar” (accelerated learning). 

Percepatan belajar didefinisikan sebagai memungkinkan siswa 

untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya 

yang normal dan dibarengi dengan kegembiraan. Cara ini 

menyatukan unsur-unsur yang secara sekilas tampak tidak 

mempunyai persamaan: hiburan, permainan, warna, cara berpikir 

positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun semua 

unsur ini bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar 

yang efektif. 

 Quantum Learning mencakup aspek-aspek penting dalam 

program neurolinguistik (NLP), yaitu suatu penelitian tentang 

bagaimana ptak mengatur informasi. Program ini meneliti 

hubungan antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan untuk 

menciptakan jalinan pengertian antarasiswa dan guru. Para 

pendidik dengan pengetahuan NLP mengetahui bagaimana 

menggunakan bahasa yang positif untuk meningkatkan tindakan-

tidakan positif – faktor penting untuk merangsang fungsi otak yang 

paling efektif. Semua ini dapat pula menunjukkan dan menciptakan 

gaya belajar terbaik dari setiap orang dan menciptakan pegangan 

dari saat-saat keberhasilan yang meyakinkan. 
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 Quantum Learning didefinisikan sebagai interaksi-interaksi 

yang mengubah energi menjadi cahaya. Karena semua kehidupan 

adalah energi. Rumus yang terkenal dalam fisika kuantum adalah 

Massa kali kecepatan cahaya kuadrat sama dengan energi  atau 

E=mc
2
. Tubuh kita secara fisik adalah materi. Sebagai pelajar, 

tujuan kita adalah meraih sebanyak mungkin cahaya; interaksi, 

hubungan dan inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. 

 Quantum Learning menggabungkan sugestologi, teknik 

peercepatan belajar, dan NLP dengan teori, keyakinan dan metode 

kami sendiri. Termasuk diantaranya konsep-konsep kunci dan 

berbagai teori dan strategi belajar yang lain, seperti: teori otak 

kanan/kiri, teori otak triune (3 in 1), pilihan modalits (visualitas, 

auditorial dan kinestetik), teori kecerdasan ganda, pendidikan 

holistic (menyeluruh), belajar berdasarkan pengalaman, belajar 

dengan simbol (metaphoric learning) dan simulasi/permainan.
59

  

b. Lingkungan Quantum Learning 

 Untuk menerapkan quantum learning setidaknya diterapkan 

di dalam lingkungan belajar yang mendukung. Yang termasuk 

dalam lingkungan belajar yang mendukung antara lain; lingkungan 

yang positif, aman dan mendukung, santai, penjelajahan 

(exploratory) dan menggembirakan. Suasana yang nyaman, cukup 

penerangan, enak dipandang dan ada musiknya. Selain itu secara 
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fisik yang meliputi gerakan, terobosan, perubahan keadaan, 

permainan-permainan, fisiologi, estafet dan partisipasi merupakan 

faktor pendukung sehingga quantum learning dapat diterapkan 

dalam pembelajaran di dalam kelas. 

c. Sumber-sumberQuantum Learning 

 Sumber yang dapat mendukung dilakukannya quantum 

learning antara lain interaksi yang meliputi pengetahuan, 

pengalaman, hubungan dan inspirasi. Metode yang digunakan 

dalam pembelajaran antara lain mencontoh, permainan, simulasi 

dan simbol. Belajar untuk mempelajari keterampilan antara lain 

menghafal, membaca, menulis, mencatat, kreativitas, cara belajar, 

komunikasi dan hubungan.
60

 

4. Quantum Teaching 

a. Pengertian Quantum Teaching 

 Kata Quantum berarti interaksi yang mengubah energi 

menjadi cahaya. Jadi Quantum Teaching menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif, dengan cara menggunakan unsur yang ada 

pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang 

terjadi di dalam kelas. Pada hakikatnya Quantum Teaching adalah 

model pembelajaran yang menerapkan Quantum Learning. 

Seringkali dikatakan bahwa Quantum Learning dimutakhirkan 

menjadi Quantum Teaching. Interaksi serta proses pembelajaran 
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yang tercipta akan berpengaruh besar sekali terhadap efektivitas 

dan antusiasme belajar pada peserta didik. 

 Bila metode ini diterapkan, maka guru akan lebih mencintai 

dan lebih berhasil dalam memberikan materi serta lebih dicintai 

anak didiknya. Karen guru mengoptimalkan berbagai metode. 

 Apalagi dalam Quantum Teaching ada istilah “bawalah 

mereka ke dunia kita dan hantarlah dunia kita ke dunia mereka. Hal 

ini menunjukkan betapa pengajaran dengan QuantumTeaching 

tidak hanya menawarkan materi yang mesti dipelajari siswa. tetapi 

jauh daripada itu, siswa juga diajarkan bagaimana menciptakan 

hubungan emosional yang lebih baik dalam dan ketika belajar 

sedang berlangsung.
61

 

b. Prinsip Quantum Teaching 

 Terdapat beberapa prinsip Quantum Teaching antara lain: 

1. Segalanya berbicara, lingkungan kelas, bahasa tubuh, dan 

bahan pelajaran semuanya menyampaikan pesan tentang 

belajar. 

2. Segalanya bertujuan, siswa diberi tahu apa tujuan mereka 

mempelajari materi yang kita ajarkan. 

3. Pengalaman sebelum konsep, dari pengalaman guru dan siswa 

diperoleh banyak konsep. 

4. Akui setiap usaha, menghargai usaha siswa sekecil apa pun. 
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5. Jika layak dipelajari, layak pula dirayakan, kita harus memberi 

pujian pada siswa yang terlibat aktif pada pelajaran kita. 

Misalnya saja dengan memberi tepuk tangan, berkata: bagus!, 

baik!, dll. 

  Dunia pendidikan akan semakin maju ke depannya. Sebab, 

Quantum Teaching akan membantu siswa dalam menumbuhkan 

minat siswa untuk terus belajar dengan semangat. Apalagi 

Quantum Teaching juga sangat menekankan pada pentingnya 

bahasa tubuh. Seperti tersenyum, bahu tegak, kepala ke atas, 

mengadakan kontak mata dengan siswa dan lain-lain. Citarasa 

menyenagkan seperti humor dilakukan dengan maksud agar 

Kegiatan Belajar Mengajar tidak membosankan.
62

 

c. Kerangka Rancangan Belajar Quantum Teaching 

  Kerangka rancangan belajar Quantum Teaching dikenal 

sebagai TANDUR. Kepanjangan dari TANDUR antara lain 

Tumbuhka, yang dimaksud dengan tumbuhkan disini ialah 

tumbuhkan minat, motivasi, empati simpati dan harga diri dengan 

memuaskan “Apakah Manfaat BAgiKU (AMBAK) dan 

manfaatkan kehidupan siswa. Alami, yang dimaksud alami adalah 

ciptakan atau hadirkan pengalaman umum yang dapat dimengerti, 

dan dapat dipelajari. Namai, yaitu menyediakan kata kunci, model, 

konsep, model, rumus, strategi dan sebuah masukan. 
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  Demonstrasikan, yaitu menyediakan kesempatan bagi 

pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu dan ingat setiap 

siswa memilikicara yang berbeda dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Ulangi, yaitu menunjukkan siswa cara-cara mengulang materi dan 

menegaskan. Seperti “aku tahu dan memang tahu ini” sekaligus 

memberikan kesimpulan. Rayakan, yaitu pengakuan untuk 

penyelesaian, partisipasi, pemerolehan keterampiln dan ilmu 

pengetahuan.
63

 

5. Problem- problem dalam Pembelajaran 

 Secara garis besar, faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

kesulitan belajar siswa dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Sebab-sebab tersebut kemudian menjadi 

permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. 

a. Faktor internal, yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi 

siswa antara lain, kemampuan intelektual, perasaan dan percaya 

diri, motivasi, kematangan, untuk belajar, usia, kebiasaan belajar, 

kemampuan mengingat, serta kemampuan mengindera seperti 

melihat, membau, mendengarkan dan merasakan. 

b. Faktor eksternal, yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi 

siswa dapat berupa guru, kualitas pembelajaran, instrumen dan 

fasilitas pembelajaran, serta lingkungan sosial dan alam. 
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 Abu Ahmadi dan Wdodo Supriyono menjelaskan, faktor penyebab 

kesulitan belajar dibagi menjadi dua kelompok: 

a. Faktor intern (faktor dalam diri siswa itu sendiri) 

  Faktor-faktor intern yang menjadi penyebab kesulitan 

belajar pada siswa, yaitu faktor fisiologis dan psikologis siswa. 

1) Faktor fisiologis yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan 

belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, 

kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat tubuh dan 

sebagainya. 

2) Faktor psikologis siswa yang dapat menyebabkan kesulitan 

belajar meliputi tingkat intelegensia pada umumnya yang 

rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah,minat belajar 

yang kurang, motivasi yang rendah, kondisi kesehatan mental 

yang kurang baik, serta tipe siswa khusus dalam belajar. 

b. Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar 

pada siswa terdiri dari faktor-faktor yang bersifat sosial dan non-

sosial.    

1) Faktor non-sosial dapat menyebabkan kesulitan belajar pada 

siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang 

kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar 

atau gedung yang kurang layak, kurikulum yang sangat sulit 

dijabarkan oleh guru dan dikuasai oleh siswa, waktu 
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pelaksanaan, proses pembelajaran yang kurang disiplin dan 

sebagainya. 

2) Faktor-faktor sosial yang dapat menyebabkan munculnya 

permasalahan belajar pada siswa seperti faktor keluarga, faktor 

sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat yang lebih 

luas. Faktor keluarga dapat berpengaruh terhadap proses belajar 

siswa seperti cara mendidik anak dalam keluarga, pola hidup 

orangtua dengan anak, hubungan sesama saudara, dan faktor 

cara orangtua membimbing siswa dalam belajar. Selain itu, 

kondisi keluarga yang lain juga dapat menyebabkan kesulitan 

belajar pada siswa, yaitu suasana atau kondisi keluarga, 

keadaan sosial ekonomi keluarga dan sebagainya. 

 Faktor sosial lainnya yang dapat menyebabkan kesulitan 

belajar pada siswa adalah faktor dari guru. Menurut Abu 

Ahmadi dan Widodo Supriyono, kondisi guru dapat menjadi 

penyebab kesulitan belajar pada siswa, sebagai berikut: 

a) Guru yang kurang mampu dalam menentukan mengampu 

mata pelajaran dan pemilihan metode pembelajaran yang 

akan digunakan. 

b) Pola hubungan guru dengan siswa yang kurang baik, seperti 

suka marah, tidak pernah senyum, sombong, tidak pandai 

menerangkan, pelit dan sebagainya. 
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c) Guru menuntut dan menetapkan standar keberhasilan 

belajar yang terlalu tinggi diatas kemampuan siswa secara 

umum. 

 Pada umumnya, siswa yang memiliki permasalahan belajar 

atau hambatan dalam belajar seringkali ditunjukkan oleh 

rendahnya prestasi belajar yang dicapai. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi atau di sebabkan oleh satu faktor atau bahkan 

beberapa faktor yang telah disebut sebelumnya. Pandangan lain 

tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya 

permasalahan belajar, juga disampaikan oleh Dimyati dan 

Mudjiono, yaitu sikap siswa terhadap belajar, motivasi belajar, 

konsentrasi belajar siswa, bagaimana siswa mengolaah bahan 

ajar, kemampuan siswa menyimpan perolehan hasil belajar, 

proses siswa dalam menggali hasil belajar yang tersimpan, 

kemampuan siswa untuk berprestasi unjuk kerja, rasa percaya 

diri siswa, intelegensia dan keberhasilan siswa, kebiasaan 

belajar siswa, serta cita-cita siswa. sementara faktor eksternal 

yang berpengaruh meliputi: guru sebagai pembina siswa, sarana 

dan prasarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan 

sosial siswa disekolah, dan kurikulum sekolah.
64
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Peneitian 

 Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian kualitatif yaitu yang harus dilakukan peneliti adalah 

turun ke lapangan, mengumpulkan data, analisis data, dan kesimpulan data 

sampai dengan penulisan hasil laporan. Penelitian kualitatif sifatnya 

deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil 

wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun 

peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. 

Peneliti segera melakukan analsis data dengan memperkaya informasi, 

mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data 

aslinya (tidak ditransformasikan dalam bentuk angka). Hasil analisis data 

berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian 

naratif.
65

 

 Penelitian kualitatif berangkat dari pengamatan yang mendetail 

kongkrit pada empirical social reality, sehingga terbangun grounded 

theory, selanjutnya berkembang menjadi substansive theory, middle-range 

theory, formal theory, dan akhirnya menjadi theoretical framework.
66
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Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

studi kasus (case study) yaitu salah satu pendekatan penelitian yang 

meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi 

yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data. Berbagai 

sumber data digunakan sebagai upaya untuk mencapai validitas 

(kredibilitas) dan reliabilitas (konsistensi) penelitian. Dilakukan pada 

kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan pendekatan penelitian 

naturalistik. Menggunakan teori sebagai acuan penelitian, baik untuk 

menentukan arah, kontes maupun posisi hasil penelitian. Menempatkan 

objek penelitian sebagai kasus, yaitu fenomena yang dipandang sebagai 

suatu sistem kesatuan yang menyeluruh, tetapi terbatasi dalam kerangka 

kontes tertentu.memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat 

kontemporer, yang sedang terjadi, telah selesai terjadi, tetapi masih 

memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian dilaksanakan, 

atau dapat menujukkan perbedaan dengan fenomena yang biasa terjadi.
67

 Dengan mencermati individu atau unit secara mendalam peneliti 

bermaksud memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai 

subjek yang diteliti, dalam hal ini yaitu upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar santri melalui strategi pembelajaran aktifdi Madrasah 

Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan. 

 Metode studi kasus ini memiliki beberapa keuntungan diantaranya 

peneliti akan mendapatkan gambaran yang luas dan lengkap dari subjek 
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yang diteliti. Dalam metode ini pengambilan sampel yaitu dengan teknik 

subyektif dimana pengambilan sampel menurut kehendak si peneliti sesuai 

dengan subjek yang diinginkan.
68

 

B. Kehadiran Peneliti 

 Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami 

masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh, dibentuk 

oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Pada penelitian ini, 

peneliti berusaha memahami subjek dari kerangka berpikirnya sendiri. 

Oleh karena itu, kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, 

peneliti dilokasi sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci yaitu partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.
69

 

 Setelah selesai menyusun proposal dalam penelitian ini peneliti 

datang ke lokasi dan melakukan penelitian dengan melakukan berbagai 

observasi dan wawancara. Wawancara pertama yang dilakukan peneliti 

yaitu dengan datang ke Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan, mewawancarai bapak Suparno, S.Sos selaku Kepala Madrasah 

Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan. Kedua peneliti 

memberikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang 
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kemudian dijawab oleh informan. Ketiga peneliti melakukan observasi di 

Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan sebagai lokasi 

penelitian yang mana terdapat upaya guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar santri melalui strategi pembelajaran aktifdi Madrasah Diniyah An-

Nur Sukowinangun Magetan. 

C. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yaitu di Madrasah Diniyah An-Nur 

Sukowinangun Magetan yang dikepalai oleh bapak Suparno,S.Sos. 

Peneliti memilih setting lokasi di Madrasah Diniyah An-Nur 

Sukowinangun Magetan karena terdapat hal yang berbeda dari biasanya, 

yaitu upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri melalui 

strategi pembelajaran aktif di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan. 

D. Data dan Sumber Data 

 Data sekunder atau data tambahan meliputi data tertulis, dokumen, 

jurnal atau foto yang berkaitan dengan upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar santri melalui strategi pembelajaran aktif di Madrasah 

Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan. 

 Sumber data atau data premier dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan fokus dan tujuan penelitian. Maka yang dijadikan sumber data 

adalah sebagai berikut: 
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1. Sumber data premier, yaitu orang yang berlaku sebagai informan, 

meliputi: Kepala sekolah, para guru Madrasah Diniyah, santri kelas 

1 dan santri kelas 2. 

2. Tujuan dari wawancara tersebut adalah: 

a. Mengetahui bagaimana upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar santri. 

b. Mengetahui problem apa yang dihadapi santri dalam 

peningkatkan motivasi belajar. 

c. Mengetahui kontribusi penerapan strategi pembelajaran aktif 

terhadap peningkatan motivasi belajar santri. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif, fenomena 

dapat dipahami maknanya dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan 

subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada tempat dimana 

fenomena tersebut terjadi. Selain itu untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi dari subjek yang akan diteliti. 

1. Teknik Wawancara 

 Interview atau wawancara merupakan pertemuan diantara dua 

orang untuk bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab 

sehingga menghasilkan konstruksi makna tentang topik tertentu. 

Teknik wawancara terbagi menjadi beberapa macam seperti 

wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara tak 
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terstruktur.
70

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

wawancara terstruktur dan wawancara semiterstruktur. 

2.  Teknik Observasi 

 Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan pengamatan 

langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, 

kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan 

data suatu penelitian.
71

 

 Kedudukan peneliti sebagai observer yang berpartisipasi pasif, 

yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi 

tidak ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut.
72

 

 Dengan teknik ini peneliti mengamati aktivitas sehari-hari di 

Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan, karakteristik fisik, 

situasi sosial dan perasaan alamiah yang dialami peneliti ketika 

menjadi bagian dalam situasi tersebut. Pada tahap ini peneliti memulai 

observasi deskriptif atau biasa disebut descriptive observation secara 

luas, yaitu peneliti berusaha menggambarkan bagaimana kondisi sosial 

dan apa yang terjadi di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan. Setelah merekam dan menganalisis data pertama, peneliti 

mengerucutkan data dan mulai melakukan observasi terfokus.  Setelah 

melakukan analisis lebih banyak dan berulang-ulang melakukan 

observasi di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan, 

peneliti dapat mengambil penelitian lagi dengan melakukan observasi 
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selektif atau selective observation. Walaupun demikian, peneliti tetap 

melakukan observasi deskriptif secara terus menerus hingga akhir 

pengumpulan data. 

 Hasil observasi dalam penelitian ini selanjutnya dicatat dalam 

catatan lapangan, karena catatan lapangan sangat penting dalam 

penelitian kualitatif, maka peneliti mengandalkan pengamatan dan 

wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Peneliti tidak terikat 

aturan dalam membuat catatan lapangannya. Akan tetapi biasanya 

dilakukan setiap malam hari setelah pengamatan dilaksanakan. Catatan 

dapat berupa laporan langkah-langkah peristiwa. Biasanya catatan 

berbentuk kategori sewaktu dicatat atau bisa jadi berbentuk gambaran 

umum secara singkat.
73

 

 Pada teknik ini peneliti mengamati upaya guru dalam meningatkan 

motivasi belajar santri melalui strategi pembelajaran aktif di Madrasah 

Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan. 

3. Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi memiliki dua arti. Pertama, dokumen yang 

dimaksudkan sebagai alat bukti tentang sesuatu, termasuk catatan-

catatan, foto, rekaman, video atau apapun yang dihasilkan oleh seorang 

peneliti. Dokumen bentuk ini lebih cocok disebut sebagai dokumentasi 

sebagai dokumentasi kegiatan/kenang-kenangan. Kedua, dokumen 

yang berfungsi memberikan informasi atau fakta kepada peneliti, 
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seperti catatan peristiwa yang telah lalu yang berbentuk tulisan, 

gambar, foto maupun bahan statistik.
74

 

 Dalam teknik dokumentasi ini peneliti memperoleh data tentang: 

a) Sejarah berdirinya Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan. 

b) Letak geografis Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan. 

c) Visi dan misi Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan. 

d) Struktur organisasi Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan. 

e) Keadaan guru dan santri Madrasah Diniyah An-Nur 

Sukowinangun Magetan. 

f) Sarana dan prasarana Madrasah Diniyah An-Nur 

Sukowinangun Magetan. 

g) Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri di 

Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan. 

h) Penerapan strategi pembelajaran aktif pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan. 

i) Penerapan strategi pembelajaran aktif pada mata pelajaran 

Fiqih di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan. 
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F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data kualitatif merupakan aktivitas pengorganisasian data. 

Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, 

gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. 

Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberikan kode dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan 

pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja 

yang akan diangkat menjadi teori substansif.
75

 

 Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan konsep milik Miles dan Huberman. Langkah pertama dalam 

teknik ini ialah reduksi data (data reduction), mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Kedua penyajian data (data 

display), dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Ketiga conclusion drawing/verification 

atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 
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sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau 

interaktif, hipotesis atau teori.
76

 

G. Pengecheckan Keabsahan Temuan 

 Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility 

(validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas) dan confirmability (objektivitas).
77

 

 Dalam tahap ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam 

proses penelitian kualitatif: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

 Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti dalam penelitian sangat menentukan dalam 

proses pengumpulan data. Dalam tahap ini keikutsertaan tersebut tidak 

hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti pada proses penelitian.  

2. Pengamatan Tekun 

 Teknik pengamatan yang tekun ini bertujuan untuk menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari. 
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 Ketekunan pengamatan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang 

berhubungan dengan upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

santri melalui pendekatan strategi pembelajaran aktif di Madrasah 

Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan, kemudian menelaahnya 

secara rinci hingga pada suatu titik.
78

 Sehingga pada tahap awal 

pemeriksaan tampak salah satu atau seluruh faktor yang telah ditelaah 

sudah dipahami dengan cara biasa. 

3. Triangulasi 

 Teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengececkan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waku. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

teknik/metode dan triangulasi teori.
79

 

 Dalam penelitian ini digunakan teknik tringulasi teknik/metode, 

berarti membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik 

yang beda, yang digunakan dalam penelitian. Hal ini dapat diperoleh 

peneliti dengan cara: (a) membandingkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara. (b) membandingkan keadaan dan prespektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya maupun orang 
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pemerintahan (c) membandingkan hasil wawancara dengan isi 

dokumen yang berkaitan.
80

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

 Tahap-tahap penelitian terdiri dari tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahapan akhir dari penelitian yaitu tahap penulisan hasil penelitian, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan, terdiri dari enam kegiatan yaitu: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan 

memnfaatkan informan dan menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian 

dan persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data kemudian dicatat dengan cermat, menulis 

peristiwa-peristiwa yang diamati kemudian menganalisa data lapangan 

secara intensif yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian selesai.
81

 

3. Tahap analisis data, Tahap ini menjadi prinsip pokok penulisan 

penelitian kualitatif yaitu meliputi analisis selama di lapangan dan 

pengumpulan data yang telah diperoleh.
82

 Pada tahap ini peneliti 

melakukan peyusunan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Selanjutnya peneliti segera melakukan analisa data dengan cara 

mengatur, mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
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melakukan sintesa, mereduksi mana yang penting dan yang terakhir 

membuat kesimpulan. 

 Tahap penulisan laporan, pada tahap ini, penulis menuangkan hasil 

penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya 

oleh pembaca.
83

 Dalam tahap ini hendaknya peneliti memegang teguh 

prinsip kejujuran sehingga menghasilkan laporan penelitian yang 

objektif meskipun dalam penyusunan kedepannya masih menemui 

kesulitan. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan 

Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan berdiri 

sejak tahun 1989. Pendiri pertama Madrasah Diniyah ini merupakan 

tokoh agama Islam yang ada di Kelurahan Sukowinangun Magetan, 

yaitu KH. Moesyafa’, H. Sugito dan H. Sudarman.  Pertama kali 

berdiri, Madrasah Diniyah An-Nur masih belum memiliki gedung 

untuk kelangsungan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar 

Madrasah Diniyah atau sekolah sore An-Nur dilaksanakan dengan 

menempati gedung SDN Sukowinangun 1 dan 3. Siswa nya berjumlah 

kurang lebih sekitar seratus siswa. Di asuh oleh tiga orang guru, yaitu 

Bapak Syukur Priyanto, S,Pd. Bapak Purnomo dan Ibu Siti Noer Aini, 

S.Pd.AUD. Materi yang diajarkan saat itu tentang do’a sehari-hari, 

pengenalan dasar-dasar keimanan seperti rukun iman dan rukun Islam. 

Belum genap beroperasi selama satu bulan, Madrasah Diniyah 

An-Nur terancam bubar, karena gedung yang digunakan untuk belajar 

juga digunakan untuk les pendidikan formal serta kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka oleh para guru di SDN Sukowinangun 1 dan 
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3Selain itu, para siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran formal 

daripada sekolah Madrasah Diniyah.  

Madrasah Diniyah An-Nur mengalami kevacuman selama 

beberapa tahun. Pada tahun 1992. Hj. Siti Zulaikah berusyawarah 

dengan pendiri Madrasah Diniyah dan perangkat Desa Sukowinangun 

Magetan untuk memanfaatkan Balai Desa Sukowinangun Magetan 

sebagai tempat belajar mengajar para siswa Madrasah Diniyah An-

Nur. Pada awal berjalan, siswanya berjumlah sekitar tiga ratus siswa. 

Materi pelajaran sudah lebih lengkap daripada sebelumnya. Meliputi 

Tarikh (SKI), Akidah Akhlak, Al-Qur’an Hadist, serta Fiqih. Strategi 

pembelajaran yang digunakan para guru juga sudah mulai bervariasi. 

Sehingga para siswa juga semangat mengikuti pelajaran. Saat itu 

diasuh oleh Ibu Siti Noer Aini, S.Pd, Hj. Siti Zulaikah, Bapak Syukur 

Priyato, S.Pd, Bapak Nasir dan Bapak Purnomo. 

Pendidikan di Madrasah Diniyah An-Nur tidak dipungut biaya 

bulanan alias gratis. Hal tersebut berjalan kurang lebih hanya satu 

tahun. Madrasah Diniyah An-Nur mengalami kevacuman kembali. 

Faktor yang menyebabkan adalah berkurangnya jumlah siswa yang 

mengikuti sekolah sore dikarenakan mengikuti les di pendidikan 

formal. Faktor lain karena Hj. Siti Zulaikah berpindah rumah sehingga 

menyebabkan beliau keluar dari kelurahan Sukowinangun. Guru-guru 

yang lain juga mengalami surut semangat karena kesejahteraan 
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mereka tidak mendapat perhatian dari pendiri dan juga dari 

masyarakat. 

Tahun 1995, para pendiri Madrasah Diniyah An-Nur 

mendapatkan kabar gembira. Takmir Masjid Baitus Syukur 

memberikan bantuan berupa tanah untuk mendirikan gedung 

Madrasah Diniyah An-Nur. Proses pembangunan gedung tidak 

memakan waktu selama satu tahun. Sehingga di tahun yang sama 

Bapak Syukur Priyanto, S.Pd beri amanah oleh KH. Moesyafa’ untuk 

menjadi kepala Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan.  

Kegiatan belajar mengajar di Madrasah An-Nur berjalan 

normal kembali. Setiap siswa diwajibkan membayar SPP perbulan. 

Hal tersebut digunakan untuk mensejahterakan para guru dan 

keluarganya. Untuk biaya operasional seperti kebersihan dan listrik 

dibantu oleh takmir Masjid Baitus Syukur. 

Pada tahun 2009 Madrasah Diniyah An-Nur mulai 

mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk operasional maupun 

kesejahteraan para gurunya. Kualitas pendidikan di Madrasah Diniyah 

An-Nur juga mulai berkembang ke arah yang lebih positif, khususnya 

di pendidikan non formal. Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan merupakan satu-satunya Madrasah Diniyah yang ada 

diKelurahan Sukowinangun untuk menjawab tantangan zaman yang 

krisis moral seperti sekarang ini.
84
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2. Letak Geografis Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan 

Secara geografis Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan berada di tempat yang strategis. Yakni di Kecamatan kota 

Kabupaten Magetan, sehingga mudah ditemui. Terletak di Gang 

Masjid yang gedungnya berada tepat di depan Masjid Baitus Syukur. 

Suasana belajar yang damai yang berada di gang membuat nyaman 

para siswanya untuk belajar, yaitu terletak di Jl. Yudistiro No. 20 

RT/RW 003/001 Gang Masjid Kelurahan Sukowinangun Kecamatan 

Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Nomor telepon 

(0351) 898439 dengan kode pos 63319.
85

 

3. Visi dan Misi Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan 

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi agar lembaga 

tersebut memiliki arah dalam mewujudkan tujuan didirikannya suatu 

lembaga tersebut. adapun visi dan misi Madrasah Diniyah An-Nur 

Sukowinangun Magetan adalah sebagai berikut:
86

 

 Visi: 

“Mencetak insan yang bertakwa” 

Misi: 

a. Membentuk santri yang berpaham ahlus sunnah wal jama’ah 

b. Membentuk santri yang cerdas dan mandiri 

c. Membentuk santri yang berakhlakul karimah 
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4. Struktur Organisasi Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan 

Susunan organisasi dan struktur dari berbagai bagian yang 

berhubungan dengan garis-garis kekuasaan serta tanggung jawab 

didalam keseluruhan organsasi di serahkan sesuai dengan tanggung 

jawab masing-masing. 

Adapun susunan organisasi di Madrasah Diniyah An-Nur 

Sukowinangun Magetan sebagai berikut: pelindung (PPAI Kec. 

Magetan), penanggung jawab dalam organisasi ini merangkap tugas 

sebagai kepala madrasah (Suparno, S.Sos), ketua yayasan (Siti 

Rodiyah) bendahara (Fatimah), Sekretaris (Ninik Muryani, S.Pd), 

komite (Sukarno), anggota yang bertugas sebagai tenaga pendidik di 

Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan. Penjelasan 

lebih lanjut lihat pada lampiran.
87

 

5. Keadaan Guru dan Santri 

Berdasarkan dari data dokumentasi yang telah didapatkan 

peneliti, saat ini di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan memiliki 8 guru. Semuanya telah dinyatakan sebagai guru 

atau tenaga pendidik yang profesional. 

Sedangkan mengenai keadaan santri Madrasah Diniyah An-

Nur Sukowinangun Magetan selama lima tahun terkhir adalah 

sebagai berikut: tahun 2014/2015 berjumlah 30 siswa, tahun 
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2015/2016 berjumlah 35 siswa, tahun 2016/2017 berjumlah 38 

siswa, tahun 2017/2018 berjumlah 40 siswa, tahun 2018/2019 

berjumlah 42 siswa.
88

 

6. Sarana dan Prasarana 

Adapun sarana dan prasarana dalam suatu lembaga harus ada 

dan harus dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Fasilitas berfungsi 

untuk kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar, sehingga 

santri yang belajar dapat memenuhi ilmu sesuai yang diharapkan 

oleh pihak lembaga ataupun santri sendiri.
89

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri 

Setiap perbuatan yang dilakukan individu pasti memiliki 

dorongan, baik dorongan dari dalam diri manusia itu maupun dari luar 

individu. Menjadi hal yang mustahil apabila manusia melakukan 

perbuatan tanpa didasari dengan dorongan yang muncul. Dorongan 

itulah yang disebut dengan motivasi. Motivasi merupakan satu hal yang 

sangat penting dan mendasar bagi manusia untuk melakukan sesuatu 

dalam mencapai tujuan. Begitupula dalam belajar perlu adanya 

dorongan untuk mencapai tujuan belajar. Pada awalnya, motivasi 

belajar santri di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan 

kurang dalam mencapai tujuan belajar. Hal tersebut disampaikan oleh 

bapak Suparno selaku Kepala Madrasah Diniyah An-Nur: 
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“Santri disini memiliki motivasi belajar yang kurang.”
90

lebih dalam ibu Nur 

memaparkan “Motivasi belajar santri masih kurang, padahal motivasi memiliki 

peran penting bagi santri sebagai stimulus dari luar yang mendorong santri agar 

mau belajar hingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan belajar sesuai dengan 

yang kami harapkan.”
91

 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti memperoleh hasil 

data tentang kurangnya motivasi belajar santri di Madrasah Diniyah 

An-Nur Sukowinangun hal tersebut tampak dari sedikitnya santri yang 

mengikuti pelajaran. Selain itu santri tampak bosan dengan metode 

tradisional yang disampaikan guru dalam mengajar. Santri 

menunjukkan rasa malas, bosan dan kurang termotivasi dalam belajar 

dengan menguap, mengantuk dan izin ke toilet untuk meninggalkan 

pelajaran.
92

 

Oleh karena kondisi tersebut, pihak madrasah melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar santri. Hal ini 

sesuai dengan penuturan bapak Suparno selaku kepala madrasah:  

 “Upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar santri banyak, 

antara lain; guru menerapkan strategi pembelajaran aktif, memberikan hadiah 

kepada santri yang memiliki prestasi dalam belajar, memberi penghargaan 

kepada santri yang paling rajin mengikuti pelajaran.”
93

 Lebih runtut, ibu Nur 

selaku guru pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 1 menjelaskan “Saya 

jelaskan dulu tujuan belajar secara institusional dan secara fungsional. Secara 

instruksional tentu sesuai dengan yang tercantum dalam laporan hasil belajar 

santri sedangkan secara fungsional sesuai dengan masing-masing mata pelajaran 

yang disampaikan oleh guru. Kalau saya ya, tujuan mempelajari materi asmaul 

husna agar dapat memahami sifat-sifat Allah Yang Maha segalanya sesuai 

dengan asmaul husna.”
94

 sejalan dengan tujuan fungsional mempelajari Akidah 

Akhlak materi adab, bapak Eko selaku pengampu mata pelajaran kelas 2 

menuturkan “Adab sangat penting daripada ilmu. Percuma saja anak-anak 

berilmu tapi tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun. Jadi mempelajari 

adab sebelum mempelajari ilmu itu jauh lebih penting.”
95

 Berkaitan dengan 

tujuan fungsional, ibu Ninik selaku pengampu mata pelajaran Fiqih materi 
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thaharah dan praktik ibadah memaparkan “Tujuan mempelajari thaharah dan 

praktik ibadah agar kita berhati-hati dalam beribadah, mengerti syarat dan rukun 

dalam beribadah yang lebih penting bisa berwudhu maupun tayyamum dengan 

baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.”
96

 

 

Keterangan yang disampaikan oleh para guru Madrasah 

Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan tersebut terbukti dengan hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti yang memperoleh data tentang 

tujuan belajar materi asmaul husna secara fungsional agar dapat 

memahami sifat-sifat Allah Yang Maha segalanya sesuai dengan 

asmaul husna, yang disampaikan guru pada awal pembelajaran.
97

 

Secara fungsional, tujuan mempelajari adab ialah agar santri 

mengetahui adab serta berakhlak yang baik disamping ilmu yang telah 

dipelajari.
98

 Sedangkan tujuan fungsional mempelajari Fiqih materi 

thaharah dan praktik ibadah adalah agar santri dapat mempraktikkan 

ibadah yang benar sesuai syari’at Islam dalam kehidupan sehari-hari.
99

 

Setelah mengetahui dan memahami tujuan belajar, upaya yang 

dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri yaitu 

penerapan strategi pembelajaran aktif. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan ibu Nur selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 

1: 

“Saya menggunakan strategi pembelajaran aktif dalam pembelajaran di kelas. 

Saya memakai metode ceramah. Didalam metode ceramah itu, saya berikan 

selingan menyanyi. Ya lagu yang berkaitan dengan materi asmaul husna itu. Lalu 

saya berikan pertanyaan dalam bentuk soal teka teki silang”.
100
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Keterangan yang disampaikan ibu Nur tersebut terbukti dengan 

hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang memperoleh 

data tentang upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri 

melalui strategi pembelajaran aktif. Guru menggunakan strategi 

ceramah, kemudian mengajak santri menyanyikan bait lagu yang 

bertemakan asmaul husna, kemudian santri diberikan pertanyaan 

melalui soal berbentuk teka-teki silang yang disajikan di depan kelas 

oleh guru dengan kertas yang berwarna-warni yang menarik perhatian 

santri, situasi demikian ini memunculkan situasi belajar yang aktif 

dimana terdapat interaksi dua arah antara santri dengan guru dalam 

proses pembelajaran.
101

 

Tak jauh berbeda dengan yang diupayakan ibu Nur, bapak Eko 

juga menggunakan strategi pembelajaran aktif dalam menyampaikan 

materi pelajarannya. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk 

meningkatkan motivasi belajar santri yang cenderung kurang saat 

mengikuti pelajaran Akidah Akhlak di kelas 2 Madrasah Diniyah. 

Seperti yang diungkapkan pak Eko, selaku guru mata pelajaran Akidah 

Akhlak kelas 2 Madrasah Diniyah: 

“Karena santri kelas 2 cenderung memiliki motivasi belajar yang kurang, maka 

saya menggunakan strategi pembelajaran aktif sebagai upaya yang saya lakukan 

untuk meningkatkan motivasi belajar santri dalam pembelajaran di kelas saya. 

Saya menggunakan metode ceramah, metode diskusi kelompok, metode 

presentasi dan metode tanya jawab”.
102
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Penuturan bapak Eko tersebut sesuai dengan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti yang memperoleh hasil pada proses 

pembelajaran Akidah Akhlak kelas 2, santri pada mulanya tampak 

kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Namun, setelah bapak 

Eko menyampaikan tugas untuk berdiskusi kelompok, sebagian besar 

para santri memberikan perhatian yang penuh terhadap materi adab-

adab yang disampaikan oleh bapak Eko.  

Setelah memperhatikan bapak Eko dalam menyampaikan materi 

mereka mengerjakan tugas dalam diskusi kelompok yang dibagi 

menjadi empat kelompok. Lalu masing-masing kelompok mewakilkan 

salah satu anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Setelah 

itu, dari kelompok lain memberikan pertanyaan kepada kelompok yang 

berpresentasi sekaligus menjawabnya, kelompok lain yang tidak 

presentasi juga diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan.  

Apabila ada pertanyaan yang belum maksimal dijawab oleh 

kelompok presentator, bapak Eko dengan sigap membantu 

menjawabnya. Suasana belajar yang seperti ini disebut sebagai suasana 

belajar yang aktif, dimana terdapat komunikasi yang tidak hanya dua 

arah melainkan tiga arah. Anatara santri dengan guru ataupun antara 

santri dengan santri yang lain.
103
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Berbanding lurus dengan pernyataan yang dikatakan oleh kedua 

guru Madrasah Diniyah An-Nur, upaya yang sama juga dilakukan oleh 

ibu Ninik sebagai guru mata pelajaran Fiqih. Beliau juga menerapkan 

strategi pembelajaran aktif dalam menyampaikan materi pelajaran 

kepada santri. Sesuai dengan ungkapan ibu Ninik berikut ini: 

“Penerapan strategi pembelajaran aktif menjadi alternatif upaya saya untuk 

meningkatkan motivasi belajar santri pada mata pelajaran Fiqih. Apalagi materi 

yang saya sampaikan berkaitan dengan praktik-praktik ibadah sehari-hari, mulai 

dari praktik thaharah seperti wudhu dan tayyamum, praktik sholat, do’a qunut 

dan adzan untuk santri putra. Saya menggunakan metode ceramah, metode 

simulasi dan metode tanya jawab. Saya menerangkan teori terkait pokok bahasan 

materi, tujuan pembelajaran pokok bahasan materi secara rinci. Setelah itu saya 

mencontohkan bacaan niat thaharah, selepas itu saya memberi kesempatan 

bertanya untuk santri yang belum memahami teori lalu saya mencontohkan 

praktik-praktik ibadah tersebut melalui metode simulasi secara langsung, selesai 

saya mensimulasikan saya meminta satu persatu santri untuk mempraktikkannya 

kembali”.
104

 

 

Pengakuan ibu Ninik tersebut sesuai dengan observasi yang 

dilakukan peneliti dengan hasil penelitian proses belajar mengajar mata 

pelajaran Fiqih di Madrasah Diniyah An-Nur menggunakan strategi 

pembelajaran aktif dalam penyampaian materi bab thaharah. Pada awal 

pembelajaran, ibu Ninik menjelaskan tentang pengertian thaharah, niat 

thaharah, termasuk hal yang membatalkan thaharah. Beberapa santri 

yang belum memahami materi mengajukan pertanyaan kepada ibu 

Ninik terkait apa yang telah disampaikan guru. Setelah itu, ibu Ninik 

menggunakan metode simulasi untuk mensimulasikan tata cara wudhu 

yang sesuai dengan syarat sah dan rukunnya. Untuk mengukur sejauh 

mana santri dapat menerima materi pelajaran, ibu Ninik meminta satu 

persatu santri agar mengulangi simulasi thaharah yang telah 
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dicontohkan oleh ibu Ninik. Para santri mempraktikkan tatacara 

berwudhu sesuai dengan syarat sah dan rukun wudhu. Kondisi ini 

memunculkan suasana belajar yang aktif karena pembelajaran terkait 

dengan kehidupan nyata, yang mana materi Fiqih bab thaharah ini 

digunakan sehari-hari oleh santri sebelum melaksanakan ibadah.
105

 

Upaya lain yang secara langsung muncul ketika strategi 

pembelajaran aktif diterapkan dalam meningkatkan motivasi belajar 

santri ialah pemberian pujian verbal. Hal tersebut sesuai dengan 

penuturan ibu Nur, selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 1 

berikut ini: 

“Untuk meningkatkan motivasi belajar santri, saya sering memberikan pujian 

verbal berupa kata-kata seperti “santri hebat” dan“santri sholeh/santri sholehah” 

begitu pujian verbal yang saya berikan”.
106

 Hal yang jauh berbeda juga 

diungkapkan oleh ibu Ninik “saya biasanya memberikan pujian berupa kata-kata 

spontan ketika santri berhasil mensimulasikan apa yang telah saya ajarkan, 

seperti “santri yang cerdas”,“santri yang pintar” dan “santri yang hebat” 

begitulah kata-kata spontan yang saya ucapkan”.
107

 

 

Hal tersebut terbukti dari hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti ibu Nur memberikan pujian berupa “Santri sholeh/santri 

sholehah” dan “santri hebat” ketika santru berhasil menjawab 

pertanyaan dari soal yang diberikan ibu Nur dalam bentuk teka teki 

silang.
108

 Observasi yang dilakukan peneliti pada mata pelajaran Fiqih 

kelas 1, memperoleh hasil yang tak jauh berbeda. Pada materi Fiqih bab 

thaharah, ibu Ninik memberikan pujian verbal yang spontan beliau 

ucapkan seperti “santri yang cerdas”, “santri yang pintar” dan “santri 
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yang hebat” pada santri yang berhasil mensimulasikan ulang thaharah 

dihadapan teman-temannya dengan baik dan benar.
109

 

Upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

santri pada penerapan strategi pembelajaran aktif ialah persaingan atau 

kompetisi. Persaingan atau kompetisi tidak dapat dihindarkan manakala 

santri terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Menurut penuturan 

ibu Nur, selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 1 berikut ini: 

“Saya memberikan pertanyaan dalam bentuk soal teka-teki silang salah satu 

tujuannya yaitu menciptakan kompetisi atau persaingan antara santri satu dengan 

santri yang lain pada saat menjawab soal”.
110

 

 

Hal tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti 

memperoleh hasil kompetisi atau persaingan tampak dialami oleh para 

santri manakala ibu Nur selesai membacakan soal. Mereka berlomba-

lomba untuk adu cepat tunjuk jari, siapa yang paling cepat tunjuk jari 

akan mendapat kesempatan untuk menjawab soal dengan baik dan 

benar, santri yang mendapatkan poin terbanyak dalam menjawab soal 

teka-teki silang di depan kelas, ialah yang dinobatkan sebagai 

pemenang dari kompetisi yang diupayakan ibu Nur dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri.
111

 

Upaya yang tak jauh berbeda juga dilakukan oleh ibu Ninik, 

sesuai dengan penuturan beliau berikut ini: 

“Saya sering mengadakan kompetisi/persaingan, biasanya santri yang berani 

mensimulasikan ibadah yang telah saya contohkan seperti: langkah-langkah 

wudhu di depan teman-teman sekelas dengan baik dan benar sesuai dengan 

syarat sah dan rukunnya, maka dialah yang mendapatkan nilai paling banyak. 
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Kegiatan semacam ini menggugah motivasi santri untuk saling berkompetisi 

secara sehat dalam pembelajaran”.
112

 

 

Keterangan yang diungkapkan ibu Ninik tersebut sesuai dengan 

hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, para santri pada saat 

pembelajaran Fiqih materi thaharah bab wudhu. Tercermin jiwa 

persaingan dari diri para santri. Mereka berkompetisi adu cepat dan 

tepat dalam mempraktikkan tata cara wudhu yang sesuai dengan syarat 

sah dan rukun wudhu.
113

 

Senada dengan yang dilakukan ibu Nur dan ibu Ninik dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri, bapak Eko juga menerapkan hal 

yang tidak jauh berbeda. Menurut penuturan bapak Eko selaku guru 

mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 berikut ini: 

 “Persaingan atau kompetisi saya terapkan pada santri saat pembelajaran 

berlangsung. Saya menciptakan kompetisi pada saat mereka mempresentasikan 

hasil diskusinya. Saya membuat persaingan sehat diantara santri dengan 

ketentuan siapa yang paling percaya diri, menguasai materi dan bisa menjawab 

soal dari kelompok lain tanpa bantuan saya, saya akan memberikan nilai yang 

baik dan kelompok itulah yang menjadi pemenang dari kompetisi yang saya 

buat. Dengan begitu, santri serius dalam mengerjakan tugas yang saya berikan 

dan memilih salah satu diantara anggota kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya semaksimal mungkin”.
114

 

 

Penuturan tersebut terbukti dengan observasi yang dilakukan 

peneliti, memperoleh hasil pada saat pemberian tugas mata pelajaran 

Akidah Akhlak kelas 2, bapak Eko menciptakan persaingan antar 

kelompok. Barangsiapa santri yang mempresentasikan hasil diskusi 

dengan baik sesuai ketentuan, maka akan mendapatkan nilai yang baik 

dari bapak Eko dan kelompok itu berhak menjadi pemenang dalam 
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kompetisi. Kondisi ini memunculkan aktivitas persaingan yang tampak 

jelas dari masing-masing anggota kelompok. Dimana masing-masing 

kelompok aktif berdiskusi dan bekerjasama dalam mengerjakan tugas, 

lalu masing-masing kelompok mewakilkan salah satu anggotanya untuk 

mempresentasikan hasil diskusi. Ketika perwakilan kelompok selesai 

berpresentasi, anggota kelompok yang lain ikut menyimak pertanyaan 

dari kelompok lain. Tak jarang dari mereka ikut menjawab pertanyaan 

yang diajukan dari kelompok lain. Sehingga tampak suasana belajar 

yang hidup karena ada interaksi diantara anggota kelas.
115

 

Upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

santri yang terakhir adalah pemberian hadiah/reward kepada santri yang 

memenangkan kompetisi dalam kelas, berprestasi dalam belajar serta 

santri yang paling rajin dalam mengikuti pelajaran di kelas. Hal ini 

sesuai dengan penuturan bapak Suparno selaku kepala Madrasah: 

“Bagi santri yang mendapat peringkat 1 di kelas, kami beri hadiah berupa bebas 

biaya SPP selama satu tahun dan kami memberikan penghargaan kepada voucher 

gratis rekreasi kepada santri yang paling rajin mengikuti pelajaran di kelas. Hal 

tersebut kami nilai melalui absensi kehadiran santri di dalam kelas.”
116

lebih 

lanjut dijelaskan oleh ibu Nur yang mengatakan “Hadiah saya berikan kepada 

santri yang berhasil memenangkan kompetisi yang saya buat, hadiah berupa alat 

tulis yang saya berikan secara langsung di akhir pembelajaran”
117

 hal serupa 

diungkapkan oleh bapak Eko yang mengatakan “Kelompok yang mendapatkan 

nilai baik sesuai denganketentuan yang berlaku pada kompetisi yang saya buat 

maka berhak mendapat hadiah uang pembinaan yang saya berikan secara 

langsung”.
118

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, 

diperoleh data tentang pemberian hadiah pada santri yang berhasil 
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mendapatkan peringkat 1. Pada saat pembagian laporan hasil belajar, 

santri terlihat tegang menunggu pengumuman peringkat kelas. 

Pemberian hadiah diwakilkan oleh ibu Fatimah selaku bendahara, 

karena pada saat itu kepala Madrasah tidak dapat menghadiri acara 

tersebut. Yang berhasil meraih peringkat 1 di kelas 1 Madrasah Diniyah 

An-Nur tahun pelajaran 2018/2019 ialah Febrina. Sedangkan peringkat 

1 di kelas 2 Madrasah Diniyah An-Nur tahun pelajaran 2018/2019 

diraih oleh Sifa Saharany.
119

 

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa di dalam upaya 

guru meningkatkan motivasi belajar santri melalui strategi 

pembelajaran aktif ada upaya-upaya yang secara tidak langsung 

terbentuk melalui strategi pembelajaran aktif, seperti mengetahui dan 

memahami tujuan belajar secara instruksional dan fungsional, pujian 

verbal, menciptakan persaingan atau kompetisi bagi para santri, dan  

pemberian hadiah/reward bagi santri yang memiliki prestasi belajar dan 

bagi santri yang rajin dalam mengikuti pelajaran di kelas.  

2. Problem yang dihadapi Santri dalam Peningkatan Motivasi Belajar 

Setiap upaya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, tentu 

terdapat problem-problem yang mengiringi upaya yang dilakukan 

manusia. Begitu pula dengan upaya guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar santri. Terdapat problem yang menghambat keberlangsungan 
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motivasi yang diupayakan oleh guru kepada santri dalam meningkatkan 

motivasi belajarnya. 

Namun demikian, tidak ada problem yang dihadapi guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri, hal ini sesuai dengan penuturan 

ibu Nur: 

“Problem khusus yang saya hadapi sebenarnya tidak ada. Justru problem yang 

muncul berasal dari santri”.
120

 hal serupa juga diungkapkan ibu Ninik “Sejauh ini 

belum ada problem yang saya hadapi. Biasanya problem dari santri yang 

muncul”.
121

 

 

Sesuai dengan penuturan kedua guru Madrasah Diniyah tersebut, 

guru tidak mengalami problem dalam upaya meningkatkan belajar 

santri. Problem yang muncul justru dari santri itu sendiri saat guru 

berupaya meningkatkan motivasi belajar santri. Problem yang muncul 

dari santri terkadang dapat menghambat upaya guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri. Hal tersebut sesuai dengan 

penuturan ibu Nur yang mengatakan: 

“Kalau santri nggak masuk karena hujan deras begitu saya terkadang merasa 

kurang variasi dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif. Itu yang terkadang 

menghambat saya, tapi saya bisa mengatasi dengan menyesuaikan keadaan. 

Sehingga itu bukan problem yang besar, sebab itu tidak selalu terjadi”.
122

hal 

yang sama diungkapkan ibu Ninik yang mengatakan bahwa “Jadi misal problem 

dari santri itu ketika santri sakit, yang menyebabkan dia nggak bisa masuk kalau 

sudah begitu saya kadang kesulitan mengimplementasikan strategi pembelajaran 

aktif, tapi itu tidak selalu jadi saya tidak menganggapnya sebagai masalah”.
123

 

 

Ada dua faktor yang menjadi penyebab kemunculan problem 

tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal santri 

yang menyebabkan munculnya problem tersebut sesuai dengan hasil 
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wawancara bersama sejumlah santriwan/wati Madrasah Diniyah An-

Nur yang bernama Sifa Saharany, Febrina dan Abimayu terkait problem 

internal yang muncul dari santri: 

“Saya kalau sakit panas, flu dan batuk izin dulu, biasanya tidak masuk 

Madin”.
124

hal serupa juga diungkapkan oleh Abimayu yang mengatakan “Kalau 

alergi dinginku kambuh juga tidak masuk Madin, oleh ibuku disuruh istirahat 

dirumah”.
125

hal tak jauh berbeda juga dipaparkan oleh Febrina yang mengatakan 

“Aku juga pernah tidak masuk Madin saat lagi sakit gigi. Ayahku bilang katanya 

aku disuruh istirahat dulu”.
126

 

 

Selain faktor internal yang menjadi penyebab munculnya problem 

bagi santri, terdapat pula faktor eksternal yang menyebabkan 

munculnya problem bagi santri dalam peningkatan motivasi belajar 

santri. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama 

beberapa santri/santriwati Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan yang bernama Muhammad Nasrul Izzat, Febrina, Abimayu 

dan Sifa terkait problem eksternalyang muncul saat guru berupaya 

meningkatkan motivasi belajar santri: 

“Cuaca yang hujan deras membuat saya tidak masuk Madin, karena rumah saya 

jauh dari sini”.
127

 hal serupa juga dituturkan Febrina “Aku juga nggak masuk 

kalau lagi hujan deras, walaupun rumahku tidak jauh, tapi ayahku tidak 

memperbolehkanku masuk Madin saat hujan deras tiba”.
128

 berbeda dengan 

penuturan Abimayu yang mengatakan “Kalau santri masuk semua kan penuh 

kelasnya, aku malah sulit konsentrasi”.
129

 hal yang jauh berbeda dituturkan oleh 

Izzat yang mengatakan “Aku kurang bisa berkonsentrasi jika teman-teman 

sedang ramai di kelas. Itu mengganggu konsentrasi belajarku”.
130

 

 

Problem internal santri yang mengharuskan mereka untuk tidak 

hadir di dalam kelas diberikan solusi berupa pemberian izin untuk 
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beristirahat hingga sembuh. Hal tersebut sesuai dengan penuturan ibu 

Nur yang mengungkapkan bahwa: 

“Ya kami biasanya mengizinkan santri yang sakit untuk beristirahat sejenak 

hingga keadaan sehat kembali”.
131

 hal serupa juga dikatakan oleh ibu Ninik 

“saya memberikan izin bagi santri yang memang benar-benar sakit dan 

membutuhkan istirahat yang cukup sampai sembuh dan siap untuk mengikuti 

pelajaran lagi”.
132

 

Problem internal santri lain yang muncul saat peningkatan 

motivasi belajar santri ialah kondisi fisik yang lelah dialami santri. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

memperoleh data tentang ice breaking berupa permainan untuk 

mengembalikan semangat dan konsentrasi belajar santri diberikan 

bapak Eko ditengah-tengah penerapan metode tanya jawab saat suasana 

kelas tidak memungkinkan karena pertanyaan dari kelompok lain belum 

berhasil dijawab oleh kelompok pesentator.
133

 

Problem internal santri yang mengharuskan santri untuk tidak 

hadir di dalam kelas dapat menghambat upaya guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri. Namun demikian, guru 

memberikan solusi kepada santri agar pembelajaran tetap dapat 

terlaksana dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan penuturan ibu Nur 

yang mengatakan bahwa: 

“Kalau sudah begitu saya hanya mengadakan kompetisi dari metode spontan 

yang terlintas di benak saya dan untuk mudah saya terapkan sesuai dengan 

keadaan kelas”.
134

 hal serupa juga dikatakan ibu Ninik selaku guru mata 

pelajaran Fiqih yang mengatakan “pada mata pelajaran Fiqih dalam pokok 

bahasan materi tertentu membutuhkan tempat yang luas saat pembelajaran, 

oleh karena saya memberikan solusi untuk outdoor ke tempat wudhu Masjid 
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jika kelas saya rasa kurang kondusif. Karena hal tersebut dapat menghambat 

proses pembelajaran”
135

 

 

 Hal tersebut terbukti dari hasil observasi yang dilakukan peneliti 

memperoleh data tentang santri sedang menyimulasikan tata cara 

berwudhu sesuai dengan syarat sah dan rukun wudhu di tempat wudhu 

Masjid Baitus Syukur Sukowinangun Magetan.
136

 

 Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa problem yang 

muncul ketika guru berupaya meningkatkan motivasi belajar di 

Madrasah Diniyah An-Nur berasal dari problem dalam individu santri 

atau problem internal dan juga problem luar individu santri atau 

problem eksternal. 

3. Kontribusi Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Terhadap 

Peningkatan Motivasi Belajar Santri 

Diadakanya suatu upaya tentu saja dengan tujuan memperbaiki 

sesuatu hal yang kurang baik menuju tujuan tertentu yang sudah 

ditetapkan dan dinilai baik. Di Madrasah Diniyah An-Nur 

Sukowinangun Magetan terdapat upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar santri melalui strategi pembelajaran aktif. 

 Perubahan yang terjadi setelah guru berupaya meningkatkan 

motivasi belajar santri melalui strategi pembelajaran aktif dapat diukur 

melalui indikator. Indikator tersebut dijadikan sebagai acuan dalam 

meningkatkan motivasi belajar. Hal tersebut sesuai dengan penuturan 

ibu Ninik yang mengatakan bahwa: 
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“Sikap yang ditunjukkan santri setelah saya terapkan strategi pembelajaran aktif, 

berupa respon mereka yang menunjukkan hasrat dan keinginan mereka untuk 

berhasil dalam belajar”.
137

 hal tersebut sesuai dengan penuturan Febrina yang 

mengatakan “Saat dipilih bu Ninik untuk maju dan mempraktikkan wudhu saya 

merasa senang Kak, karena saya ingin bisa bagaimana cara berwudu dengan 

benar sesuai  syarat sah dan rukunnya. Agar saya dapat mempraktikkan wudhu 

dalam kehidupan sehari-hari, saya membutuhkan pengetahuan tentang wudhu 

jadi saya merasa rugi jika tidak mengikuti pelajaran. Selain itu dengan simulasi 

langkah-langkah wudhu yang memenuhi syarat sah dan rukun dapat 

mempermudah saya dalam memahami materi tersebut.”
138

 

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

memperoleh data mengenai semangat yang tinggi ditunjukkan Febrina 

ketika mempraktikkan wudhu di hadapan teman-temannya. Dengan 

percaya diri Febrina mensimulasikan langkah-langkah berwudhu sesuai 

dengan syarat dan rukun wudhu.
139

 

Indikator motivasi selanjutnya yang sudah dicapai melalui upaya 

guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri yaitu adanya 

penghargaan dalam proses belajar. Hal tersebut sesuai dengan 

penuturan Abimayu yang mengatakan bahwa: 

“Saya senang saat memenangkan perlombaan mengerjakan soal Teka Teki 

Silang”.
140

 hal serupa juga diungkapkan oleh Sifa yang mengatakan “Saya 

merasa cukup senang saat mendapatkan beasiswa karena meraih peringkat 1, tapi 

saya harus bisa mempertahankan prestasi saya, jadi saya lebih menjaga agar tetap 

rendah hati, rajin dalam belajar serta istiqomah dalam mengikuti pelajaran”.
141

 

Sejalan dengan penuturan Sifa dan Abimayu, Izzat memaparkan hal yang tidak 

jauh berbeda.Ia mengatakan “Saya cukup termotivasi dengan voucher gratis yang 

saya dapatkan karena istiqomah dalam mengikuti pelajaran. Walaupun saya tidak 

mendapat peringkat 1, saya tetap bersyukur mendapatkan reward dari Madrasah 

Diniyah ini dan semangat bersaing secara sehat dengan teman-teman yang 

lain.”
142

 

 

Indikator motivasi yang telah dicapai melalui strategi 

pembelajaran aktif di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 
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Magetan yaitu adanya cita-cita atau harapan di masa depan serta tujuan 

jangka panjang yang hendak dicapai. Hal tersebut sesuai dengan 

penuturan Sifa yang mengatakan bahwa: 

“Kata pak guru semua cita-cita yang akan kita capai harus dibarengi dengan 

akhlak terpuji dan adab dalam meraihnya, seperti tata krama dengan orang yang 

lebih tua, serta akhlak-akhlak terpuji. Karena kata pak guru apapun cita-citanya 

harus dibarengi dengan akhlak terpuji dan adab yang baik sesuai aturan agama 

Islam. Saya memiliki cita-cita sebagai dokter, tentunya saya harus belajar sejak 

sekarang untuk berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan santun terutama 

kepada yang lebih tua.”
143

Sejalan dengan penuturan Sifa, Izzat juga 

mengungkapkan “kalau saya bercita-cita menjadi guru. Jadi banyak ilmu yang 

harus saya pelajari untuk meraih cita-cita saya kelak. Akan tetapi kata pak guru 

adab dan akhlak lebih utama daripada ilmu, oleh karena itu saya mempelajari 

ilmu akhlak dan adab dahulu sebelum mempelajari ilmu”
144

 

 

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

memperoleh hasil tentang tujuan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak 

di kelas 2 Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan yang 

disampaikan oleh bapak Eko sesaat sebelum pembelajaran dimulai. 

Menurut penuturan beliau, semua cita-cita harus diraih dengan dasar 

adab dan akhlak terpuji, karena kedudukan akhlak lebih utama daripada 

ilmu.
145

 

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa kontribusi yang 

didapatkan dari upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri 

berupa pencapaian indikator motivasi. Indikator-indikator tersebut 

meliputi: adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil serta adanya 

semngat, senang, kebutuhan dan rajin dalam belajar, adanya pemberian 

penghargaan dan adanya harapan atau cita-cita masa depan serta tujuan 

jangka panjang yang hendak dicapai dalam proses belajar. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Upaya Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri 

 Pada hakikatnya motivasi dalam proses pembelajaran memiliki 

peran penting untuk mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu motivasi 

dianalogikan sebagai bahan bakar yang dapat menggerakkan mesin. 

Motivasi yang baik dan memadahi dapat mendorong siswa menjadi 

lebih aktif dalam belajar dan dapat meningkatkan motivasi dalam 

belajar di kelas. Guru memiliki peranan yang penting dalam 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui berbagai aktivitas 

belajar yang didasarkan pada pengalaman dan kemampuan guru.
146

 

 Dengan demikian dapat dikatakan motivasi yang berasal luar 

individu peserta didik atau motivasi eksternal yang diupayakan oleh 

guru merupakan suatu kegiatan yang menjadi faktor penting dan harus 

ada dalam proses pembelajaran agar tujuan belajar dapat dicapai dengan 

baik. Karena motivasi yang berasal dari guru dapat menjadi pendorong 

bagi santri untuk belajar dan dapat meraih prestasi belajar serta tujuan 

jangka panjangnya dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah Swt., memiliki pengetahuan yang luas terhadap agama 

Islam dan berakhlak mulia sesuai dengan tauladan Rasulullah 

Muhammad Saw.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Madrasah 

Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan memperoleh hasil berbagai 

upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri melalui 

pendekatan strategi pembelajaran aktif. Upaya tersebut antara lain: 

1. Memberitahukan tujuan belajar 

Sebelum mempelajari suatu ilmu alangkah baiknya peserta didik 

mengetahui tujuan belajar. Dengan mengetahui tujuan belajar yang 

jelas dan pasti, maka peserta didik akan memiliki motivasi tinggi. 

Karena semakin jelas tujuan maka akan semakin besar pula 

motivasi dalam belajar untuk mencapai tujuan belajar secara 

optimal. Selain itu dengan memotivasi peserta didik melalui 

penjelasan tujuan belajar akan memberikan arah dan kegiatan siswa 

yang wajib dikerjakan sesuai dengan tujuan belajar. Di Madrasah 

Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan tujuan belajar 

diberitahukan kepada santri agar santri dapat mengetahui arah 

pembelajaran serta indikator yang hendak dicapai dalam belajar. 

  Hal ini selaras dengan pendapat Iskandar yang mengatakan 

bahwa Pada permulaan belajar mengajar seharusnya terlebih dahulu 

seorang guru menjelaskan mengenai tujuan intstruksional khusus 

yang akan dicapai kepada siswa. Semakin jelas tujuan, maka makin 

besar pula motivasi dalam belajar.
147
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  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

memberitahukan tujuan belajar kepada peserta didik akan 

meningkatkan motivasi belajar. Karena semakin jelas tujuan belajar, 

maka akan semakin tinggi pula motivasi dalam belajar. 

2. Penerapan strategi pembelajaran aktif 

Guru di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan 

menerapkan strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif 

merupakan gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang 

mendorong peserta didik untuk berinteraksi multiarah antara guru 

dan siswa ataupun antara siswa dan siswa sehingga menimbulkan 

suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Karena tidak 

hanya melibatkan kognitif santri saja dalam belajar melainkan 

melibatkan afektif dan psikomotorik siswa. Dalam penerapan 

strategi pembelajaran aktif ini pembelajaran berpusat pada siswa. 

  Di Madrasah An-Nur Sukowinangun Magetan 

menggunakan kombinasi metode pembelajaran aktif yang meliputi: 

(a) metode ceramah yang diselingi dengan menyanyi dan tanya 

jawab dalam bentuk soal teka teki silang (b) metode ceramah, 

metode diskusi kelompok, metode presentasi dan metode tanya 

jawab antar kelompok (c) metode ceramah yang diselingi dengan 

tepuk dan metode simulasi. Selain itu dalam strategi pembelajaran 

aktif lingkungan menjadi media atau sumber belajar sehingga 

menciptakan suasana belajar yang menarik karena dalam 
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berhubungan langsung dengan lingkungan. Dengan demikian dapat 

dimaknai strategi pembelajaran aktif merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri 

yang melibatkan santri berperan aktif dalam pembelajaran. 

  Adapun teori yang selaras dengan hal diatas adalah teori 

Iskandar mengenai upaya guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Iskandar mengatakan bahwa Mengadakan permainan 

dan menggunakan simulasi. Mengemas pembelajaran dengan 

menciptakan suasana yang menarik sehingga proses pembelajaran 

menjadi menyenangkan dan dapat melibatkan afektif dan 

psikomotorik siswa. Proses pembelajaran yang menarik akan 

memudahkan siswa memahami dan mengingat apa yang 

disampaikan.
148

 Selain itu dalam penerapan Quantum Teaching and 

Quantum Learning Bobbi De Poter menjelaskan bahwasanya 

menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan 

melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran dapat 

mempermudah santri dalam menerima pelajaran yang disampaikan 

oleh guru.
149 

  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya guru 

dalam meningkatkan motivasi belajar dengan menggunaan strategi 

pembelajaran aktif yang melibatkan kognitif, afektif dan 

psikomotorik santri melalui kombinasi metode pembelajaran dapat 
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meningkatkan motivasi belajar santri. Karena dalam penerapan 

stategi pembelajaran aktif tercipta situasi belajar yang menarik dan 

menyenangkan, sehingga santri dapat dengan mudah memahami 

dan mengingat materi yang disampaikan. 

3. Menciptakan persaingan atau kompetisi 

Motivasi memiliki peran penting bagi peserta didik dalam 

meraih prestasi. Tinggi rendahnya prestasi seorang santri sangat 

berkaitan erat dengan tinggi rendahnya motivasi belajar santri. 

Apabila motivasi yang dimiliki santri tinggi maka prestasi yang 

diraih santri tinggi, begitupula sebaliknya. Di Madrasah Diniyah An-

Nur Sukowinangun Magetan, dalam proses pembelajaran kompetisi 

diciptakan guru melalui permainan teka teki silang yang 

berhubungan dengan materi pelajaran, presentasi dan tanya jawab, 

serta simulasi berwudhu sesuai dengan syarat sah an rukunnya. 

Dapat kita ketahui bahwa guru menciptakan kompetisi/ persaingan 

secara sehat untuk santri dalam meningkatkan motivasi belajar 

sehingga melahirkan prestasi belajar yang tinggi. 

  Hal tersebut sesuai dengan teori Amir Daien Indrakusuma 

yang berpendapat salah satu upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar santri, Amir Daien Indrakusuma mengatakan 

bahwa persaingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat 

mendorong kegiatan belajar siswa. persaingan, baik individu 

maupun kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar. Dengan 
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adanya persaingan maka secara otomatis seorang siswa atau 

sekelompok siswa akan lebih giat belajar agar tidak kalah bersaing 

dengan teman-temannya yang lain, dalam hal ini disebut dengan 

“pesaing”. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa 

persaingan tersebut adalah kearah yang positif dan sehat, yakni 

peningkatan hasil belajar.
150

 Selain itu Hamzah B Uno juga 

memaparkan bahwa persaingan yang diadakan antar siswa dapat 

menimbulkan upaya belajar dengan sungguh-sungguh, yang mana 

bersungguh-sungguh dalam belajar juga termasuk dalam indikator 

siswa telah termotivasi pada pembelajaran.
151

 

  Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu 

upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri dengan 

menciptakan kompetisi atau persaingan. Dimana dari kompetisi atau 

persaingan itu santri memiliki motivasi untuk meraih prestasi dalam 

belajar. 

4. Penghargaan melalui pujian verbal 

Mencari perhatian kepada orang yang lebih dewasa darinya dan 

mendapatkan pujian merupakan salah satu tabiat anak-anak yang 

tidak dapat dipungkiri keadaannya. Hal tersebut menjadi pendorong 

seorang anak untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Hal 

tersebut terjadi di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan.  
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  Guru di Madrasah ini memberikan pujian verbal kepada 

santri saat kompetisi yang diciptakan guru sedang dilangsungkan. 

Upaya guru tersebut mampu mendorong santi untuk berpartisipasi 

aktif dalam mengikuti kompetisi sehingga berhasil menjadi 

pemenang dalam kompetisi. Adapun pujian verbal yang diucapkan 

guru secara spontan antara lain: “santri hebat”, “santri sholeh”, 

“santri sholehah”, “santri pintar”, dan “santri cerdas”.  

  Terdapat teori yang selaras dengan hal tersebut. Iskandar 

mengungkapkan bahwa salah satu upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar yaitu dengan memberikan penghargaan melalui 

kata-kata, seperti ucapan bagus sekali, hebat dan menakjubkan. 

Penghargaan dengan menggunakan kata-kata (verbal) ini 

mengandung makna yang positif karena akan menimbulkan 

interaksi dan pengalaman pribadi bagi diri siswa itu sendiri.
152

 

  Dapat disimpulkan bahwa melalui pujian verbal yang 

diberikan guru kepada santri dapat mendorong santri untuk 

berkompetisi dalam belajar sehingga dapat meraih prestasi. 

5. Hadiah/Reward 

Hadiah/reward merupakan salah satu alat pendidikan yang memiliki 

sifat positif. Hadiah diberikan kepada siswa yang telah 

menunjukkan hasil belajar, baik dalam aspek kognitif, aspek afektif 

maupun aspek psikomotorik. Di Madrasah Diniyah An-Nur 
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Sukowinangun Magetan hadiah diberikan kepada santri yang 

berhasil memenangkan kompetisi, santri yang berhasil meraih 

peringkat 1 dan santri yang berhasil mendapat predikat santri paling 

istiqomah dalam mengikuti pelajaran di Madrasah Diniyah. Selain 

itu hadiah juga dapat memberikan dorongan kepada santri yang 

belum berprestasi untuk mengejar santri yang berprestasi. 

  Adapun teori yang selaras dengan pemaparan diatas yaitu 

teori yang diungkapkan oleh Iskandar yang mengatakan bahwa 

salah satu upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri 

dengan memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi, hal ini 

akan memicu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat lagi. 

Disamping itu siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk 

bisa mengejar siswa yang berprestasi.
153

 

  Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hadiah 

diberikan kepada siswa yang berhasil meraih prestasi baik dalam 

aspek kogintif, afektif maupun psikomotorik. Selain itu pemberian 

hadiah dapat mendorong santri lain untuk meningkatkan 

partisipasinya dalam belajar sehingga dapat mengejar siswa yang 

telah memiliki prestasi.    

B. Problem yang dihadapi Santri dalam Peningkatan Motivasi Belajar 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Madrasah 

Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan terdapat problem yang 
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dihadapi santri dalam upaya guru meningkatkan motivasi belajar santri. 

Problem tersebut meliputi problem internal santri dan problem eksternal 

santri. Problem internal merupakan problem yang berasal dari dalam 

individu santri yang dapat menghambat upaya guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar. Sedangkan problem eksternal 

merupakan problem yang berasal dari luar individu santri yang dapat 

menghambat upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri. 

 Adapun faktor yang menjadi penyebab munculnya problem yang 

dihadapi santri dalam peningkatan motivasi belajar antara lain: 

1. Faktor internal  

Faktor internal yang menjadi penyebab munculnya problem dari 

dalam individu santri yaitu masalah kesehatan. Kesehatan santri 

yang kurang baik dapat menyebabkan santri tidak mengikuti 

pelajaran. Selain itu gaya santri belajar santri dalam tipe khusus 

menyebabkan santri sulit untuk meraih prestasi belajar, sehingga hal 

ini disebut sebagai problem internal.  

  Di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan, 

faktor internal yang dihadapi santri dalam belajar meliputi gaya 

belajar santri yang bertipe khusus, kesehatan santri yang kurang 

baik seperti alergi, flu, demam, sakit gigi yang menyebabkan santri 

tidak dapat mengikuti pelajaran sehingga menghambat guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar. 
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    Adapun teori yang berkaitan dengan hal tersebut 

Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani mengatakan bahwa 

faktor internal siswa yang menyebabkan munculnya kesulitan 

belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang kurang sehat, sedang 

sakit, serta siswa bertipe khusus dalam belajar.
154

 

  Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa problem 

internal yang dihadapi santri berupa keadaan fisiologis dan 

psikologis siswa menyebabkan siswa tidak dapat mengikuti 

pelajaran, hal ini dapat menghambat upaya guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri.   

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yang menjadi penyebab munculnya problem 

eksternal santri antara lain lingkungan alam, sarana dan prasarana 

pembelajaran serta cara mendidik anak dalam keluarga. Di 

Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan pada saat 

musim penghujan tiba dilarang orangtuanya untuk pergi ke 

Madrasah Diniyah. Selain itu pada mata pelajaran tertentu santri 

membutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai 

agar dapat menyerap materi pelajaran dengan baik. Santri yang 

memiliki gaya belajar tipe tertentu, apabila dalam penyampaian 

materi sarana dan prasana kurang memadai, maka akan mengalami 
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kesulitan belajar. Kedua hal tersebut dapat menghambat upaya guru 

dalam meningkatkan motivasi belajar santri. 

  Adapun teori yang selaras dengan pemaparan diatas 

menurut Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani mengatakan 

bahwa faktor eksternal yang menjadi penyebab siswa kesulitan 

belajar antara lain lingkungan alam, media belajar yang kurang 

baik serta cara mendidik anak dalam keluarga.
155

 

  Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor 

eksternal berupa lingkungan alam, media belajar yang termasuk 

dalam sarana dan prasarana belajar dan cara mendidik anak dalam 

keluarga dapat menghambat upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar santri, karena ketidakhadirannya di kelas maupun 

kurang bervariasinya kombinasi metode dalam pembelajaran.    

C. Kontribusi Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Terhadap 

Peningkatan Motivasi Belajar Santri 

 Kontribusi merupakan sumbangsih yang dapat diberikan setelah 

dilakukan suatu usaha terhadap tujuan yang dicapai. Kontribusi dapat 

diartikan sebagai dampak positif setelah dilakukan sesuatu dalam 

mengatasi permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti di Madrasah Diniyah An-Nur Sukowinangun 

Magetan terdapat kontribusi yang diperoleh dari upaya guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar santri. Dengan kata lain kontribusi yang 
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diperoleh tersebut merupakan bentuk dari peningkatan motivasi belajar 

santri yang signifikan setelah guru berupaya untuk meningkatkan 

motivasi belajar santri.  

 Adapun indikator motivasi yang telah dicapai dalam upaya guru 

meningkatkan motivasi belajar santri dan dapat dijadikan acuan dalam 

motivasi belajar santri adalah sebagai berikut: 

1. Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar. Adanya 

keinginan berhasil dalam belajar merupakan kontribusi yang 

didapatkan dari upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

melalui kompetisi atau persaingan yang sehat. 

2. Adanya keinginan, semangat tinggi, rasa senang, sikap rajin dan 

kebutuhan belajar merupakan kontribusi yang diperoleh dari upaya 

guru dalam meningkatkan motivasi belajar melalui penghargaan 

dalam bentuk pujian verbal, kompetisi, reward dan pemberitahuan 

tujuan belajar. 

3. Memiliki harapan masa depan atau cita-cita masa depan. Tujuan 

akhir diberikannya mata pelajaran PAI untuk membentuk peserta 

didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, memiliki 

pengetahuan yang luas tentang agama Islam dan berakhlak yang 

mulia. Adanya tujuan jangka panjang merupakan kontribusi yang 

diperoleh dari upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

melalui peberitahuan tujuan belajar.  
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4. Adanya pemberian penghargaan dalam proses belajar. Reward atau 

hadiah diberikan kepada santri yang telah meraih prestasi belajar 

baik berupa aspek kogintif, afektif maupun psikomotorik. 

Penghargaan yang diberikan ini merupakan kontribusi yang 

diperoleh dari upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

melalui persaingan/kompetisi dan pemberian hadiah/reward. 

  Adapun teori yang selaras dengan pemaparan diatas adalah 

pendapat dari Iskandar yang menjelaskan bahwa indikator motivasi 

yang dapat dijadikan sebagai acuan motivasi belajar siswa antara 

lain adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar, 

adanya keinginan, semangat dan kebutuhan dalam belajar, memiliki 

harapan dan cita-cita mas depan serta adanya pemberian 

penghargaan dalam proses belajar.
156

 

  Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya 

indikator motivasi yang telah dicapai tidak terlepas dari upaya yang 

dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan 

kata lain indikator motivasi yang telah dicapai merupakan 

kontribusi dari berbagai upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal tersebut cukup menjadi 

bukti bahwa adanya perubahan yang signifikan terkait motivasi 

belajar santri setelah guru melakukan berbagai bentuk upaya dalam 

meningkatkan motivasi belajar. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian tentang upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar santri melalui strategi pembelajaran aktif di Madrasah 

Diniyah An-Nur Sukowinangun Magetan Tahun Pelajaran 2018/2019, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar santri melalui 

strategi pembelajaran aktif di Madrasah Diniyah An-Nur 

Sukowinangun Magetan antara lain memberitahukan tujuan belajar, 

menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan melalui 

pendekatan strategi pembelajaran aktif, menciptakan kompetisi/ 

persaingan yang sehat, penghargaan melalui pujian verbal dan 

pemberian hadiah/reward kepada santri yang berprestasi. 

2. Problem yang dihadapi santri dalam upaya guru meningkatkan 

motivasi belajar melalui strategi pembelajaran aktif berasal dari faktor 

internal yang meliputi keadaan kesehatan santri dan gaya belajar santri 

dengan tipe tertentu. Sedangkan dari faktor eksternal meliputi kondisi 

lingkungan alam sarana dan prasarana yang dalam hal ini media 

belajar, serta cara mendidik anak dalam keluarga. Problem yang 

dihadapi santri baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal 

terkadang dapat menghambat upaya guru dalam meningkatkan 
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motivasi belajar melalui strategi pembelajaran aktif. Namun tidak 

selalu menjadi penghambat, karena penghambat tersebut dapat diatasi 

secara kondisional. 

3. Kontribusi yang diperoleh dari upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar santri melalui pendekatan strategi pembelajaran aktif 

dapat diukur melalui indikator motivasi yang dijadikan acuan. 

Indikator motivasi yang telah tercapai setelah upaya guru 

meningkatkan motivasi belajar melalui pendekatan strategi 

pembelajaran aktif meliputi adanya keinginan dan hasrat untuk 

berhasil dalam belajar, adanya semangat, keinginan, rasa senang, sikap 

rajin dan kebutuhan dalam belajar, memiliki cita-cita/harapan masa 

depan serta adanya pemberian penghargaan dalam proses belajar. 

B. Saran 

1. Kepada yayasan, hendaknya memberikan sarana dan prasarana yang 

lebih memadai untuk mendukung penerapan strategi pembelajaran 

aktif agar santri memiliki motivasi yang tinggi dalam nengikuti semua 

bidang mata pelajaran yang termasuk dalam materi PAI 

2. Kepada kepala madrasah, hendaknya memberikan arahan kepada 

seluruh guru PAI untuk menerapkan strategi pembelajaran aktif. 

3. Kepada guru madrasah, hendaknya mau dan telaten dalam menerapkan 

strategi pembelajaran aktif agar santri dapat termotivasi dalam belajar 

seluruh materi yang termasuk dalam bidang materi pelajaran PAI. 
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4. Kepada pembaca/calon peneliti, hendaknya penelitian dapatdijadikan 

sebagai rujukan/referensi untuk penelitian serupa yang akan diteliti di 

lain waktu. 
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