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ABSTRAK 

Munasir.2019. Upaya Guru Dalam Meningkatkan Minat 

 Belajar Siswa Pada Jam Terakhir di  MI Mamba’ul 

 Huda Ngabar Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

 Pendidikan Guru Madrasah  Ibtidaiyah Fakultas 

 Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

 Negeri Ponorogo.  

 Pembimbing. Faninda Novika Pertiwi, M.Pd.. 

Kata Kunci: Upaya Guru, Minat Belajar 

 Prestasi belajar siswa merupakan output dari proses 

belajar, dengan demikian faktor-faktor yang memengaruhi 

proses belajar juga langsung memengaruhi prestasi belajar. 

Sepanjang masa kanak-kanak minat menjadi sumber 

motivasi yang kuat untuk belajar. Kegiatan pembelajaran di 

sekolah pada jam terakhir yaitu pukul  11.00 WIB ke atas, 

biasanya suasana kelas kurang kondusif. Hal itu karena 

energi siswa sudah terkuras dari pagi, apalagi jika pada pagi 

harinya ada jam olahraga, sudah bisa dipastikan banyak 

yang mengantuk di kelas, tidak fokus pada pelajaran dan 

sebagainya. hal ini berakibat proses pembelajaran tidak bisa 

berjalan efektif karena tidak adanya keaktifan siswa dalam 

proses belajar. Guru di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

mempunyai upaya dalam meningkatkan minat belajar siswa 

di jam terakhir. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 

yang dilakukan guru dalam meningkatkan minat belajar 

siswa pada jam terakhir di MI Mamba’ul huda Ngabar 

Ponorogo. Upaya yang dilakukan guru yaitu dari aspek 

strategi dan media pembelajaran. 

 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu studi 

kasus. Serta menggunakan tekhnik pengumpulan data 
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dengan wawancara observasi, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman 

yang meliputi : reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan. 

 Hasil dari analisis penelitian dapat disimpulkan: (1) 

Upaya guru MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo dalam 

meningkatkan minat belajar pada jam terakhir dari aspek 

strategi, yaitu menggunakan strategi yang menarik yaitu 

debat kelompok, membuat pembelajaran yang 

menyenangkan dengan diskusi dan jigsaw, menyesuaikan 

strategi dengan materi, menegur siswa yang tidak 

memperhatikan materi, strategi yang mengajak siswa aktif 

dengan mengajak siswa bermain kartu soal, membuat siswa 

takut jika tidak memperhatikan serta menjadikan satu 

kelompok antara siswa yang aktif dengan siswa yang kurang 

aktif. Sehingga dengan upaya yang dilakukan guru, dapat 

membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang baik 

dan memuaskan. (2) Upaya guru di MI Mamba’ul Huda 

Ngabar Ponorogo dalam meningkatkan minat belajar pada 

jam terakhir dari aspek media diantaranya memanfaatkan 

media yang tersedia di kelas yaitu kertas kosong yang 

diubah menjadi kartu soal, mempersiapkan media sebelum 

masuk kelas yang di bawa dari rumah yaitu media gambar, 

memakai media untuk mengulang materi, memakai media 

yang menarik, serta memanfaatkan media untuk 

mempermudah saat menyampaikan materi. Memilih media 

untuk pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf 

berpikir siswa, sehingga makna terkandung di dalamnya 

dapat dipahami oleh siswa contohnya menggunakan media 

gambar dan poster. Kehadiran media dalam proses 

pengajaran jangan dipaksakan sehingga mempersulit tugas 

guru, tapi harus sebaliknya, yakni mempermudah guru 

dalam menjelaskan bahan pengajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Prestasi belajar siswa merupakan output dari 

proses belajar, dengan demikian faktor-faktor yang 

memengaruhi proses belajar juga langsung 

memengaruhi prestasi belajar. Untuk memperoleh 

prestasi belajar yang maksimal dengan hasil yang 

baik, maka harus benar-benar memerhatikan 

berbagai faktor yang memengaruhinya.  

 Menurut teori Gestalt, belajar merupakan 

suatu proses perkembangan. Artinya secara kodrati 

jiwa raga anak mengalami perkembangan. 

Perkembangan sendiri memerlukan sesuatu baik 

yang berasal dari diri siswa sendiri maupun 

pengaruh dari lingkungan. Berdasarkan teori ini hasil 
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belajar siswa dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu 

sendiri dan lingkungannya. Pertama, siswa dalam 

arti kemampuan berpikir atau tingkah laku 

intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik 

jasmani maupun rohani. Kedua, lingkungan yaitu 

sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas 

guru, sumber-sumber belajar, metode serta dukungan 

lingkungan, keluarga, dan lingkungan.
1
 

 Anak sebagai subjek dan sebagai objek dari 

kegiatan pengajaran dalam pembelajaran. Karena itu 

inti proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan 

belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan 

pengajaran. Tujuan pengajaran tentu saja akan dapat 

tercapai jika anak didik berusaha secara aktif untuk 

mencapainya. Keaktifan anak didik di sini tidak 

hanya dituntut dari segi fisik, tetapi juga dari segi 

                                                           
 

1
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2013),12 
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kejiwaan. Bila hanya fisik anak yang aktif, tetapi 

pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka 

kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak 

tercapai. Ini sama halnya anak didik tidak belajar, 

karena anak didik tidak merasakan perubahan di 

dalam dirinya. Padahal belajar pada hakikatnya 

adalah “perubahan” yang terjadi di dalam diri 

seseorang setelah berakhirnya melakukan aktivitas 

belajar..
2
 

 Kegiatan pembelajaran di sekolah pada jam-

jam terakhir yaitu pukul 11.00 WIB ke atas, biasanya 

suasana kelas kurang kondusif. Hal itu karena energi 

siswa sudah terkuras dari pagi, apalagi jika pada pagi 

harinya ada jam pelajaran olahraga, sudah bisa 

dipastikan banyak yang mengantuk di kelas, tidak 

fokus pada pelajaran dan sebagainya. Hal ini 

                                                           
 

2
 Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 38. 
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berakibat proses pembelajaran tidak bisa berjalan 

efektif karena tidak adanya keaktifan siswa dalam 

proses belajar mengajar. Selain itu materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru tidak bisa 

diserap oleh siswa karena kurangnya respon dari 

siswa untuk menerima pelajaran. 

 Sepanjang masa kanak-kanak, minat menjadi 

sumber motivasi yang kuat untuk belajar. Anak yang 

berminat terhadap sebuah kegiatan, baik permainan 

maupun pekerjaan, akan berusaha lebih keras untuk 

belajar dibandingkan dengan anak yang kurang 

berminat atau merasa bosan. Jika kita mengharapkan 

bahwa pengalaman belajar merupakan kemampuan 

anak sepenuhnya, rangsangan harus diatur supaya 

bertepatan dengan minat anak.
3
 

                                                           
 

3
 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 1999), 144. 
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 Dengan permasalahan di jam terakhir, guru 

harus memahami strategi dan media yang bisa 

menanggulangi permasalahan tersebut. Secara umum 

strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai 

sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan 

belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan.
4
 

 Berdasarkan pengamatan peneliti di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar pada kegiatan magang 2, 

bulan September tahun 2018 pada jam terakhir yang 

saat itu adalah pembelajaran IPA, dari awal 

pembelajaran siswa sudah tidak konsentrasi dalam 

mengikuti pembelajaran. Dari bangku paling 

                                                           
 

4
 Syaiful Bahri dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 5. 
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belakang siswa berbicara dengan teman satu bangku, 

juga beberapa anak sudah mulai mengantuk.
5
  

 Dari pengamatan peneliti pada magang 2 di 

kelas saat guru mengajar, suasana kelas berbeda 

dengan saat peneliti melakukan kegiatan magang 2. 

Siswa lebih fokus pada pembelajaran serta lebih 

sedikit siswa yang kurang memperhatikan 

pembelajaran. Guru lebih mudah dalam 

menyampaikan materi dengan keadaan siswa yang 

fokus dalam pembelajaran.  

 Guru di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

mempunyai upaya dalam meningkatkan minat 

belajar siswa di jam terakhir. Maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian untuk mengetahui upaya yang 

dilakukan guru dalam meningkatkan minat belajar 

siswa pada jam terakhir di MI Mamba’ul Huda 

                                                           
5
 Hasil observasi selama  Magang 2 di MI Mamba’ul Hudha Ngabar 

Ponorogo, Oktober 2018. 
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Ngabar Ponorogo. Maka penulis mengambil judul 

“UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN 

MINAT BELAJAR SISWA PADA JAM 

TERAKHIR DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

MAMBA’UL HUDA NGABAR PONOROGO” 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya cakupan pembahasan, maka 

peneliti memberikan fokus masalah pada upaya guru 

dalam meningkatkan minat belajar siswa pada jam 

terakhir di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo, 

dilihat dari aspek media pembelajaran dan strategi 

pembelajaran. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan 

minat belajar siswa pada pembelajaran jam 

terakhir di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo dilihat dari aspek media 

pembelajaran? 

2. Bagaimana upaya guru dalam meningkatan 

minat belajar siswa pada pembelajaran jam 

terakhir di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo dilihat dari aspek strategi 

pembelajaran? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti 

merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui upaya guru dalam 

meningkatkan minat belajar pada aspek media 
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pembelajaran pada jam terakhir di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui upaya guru dalam 

meningkatkan minat belajar pada aspek 

strategi pembelajaran pada jam terakhir di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap 

dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun 

praktis. 

1. Secara Teoritik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberi pengetahuan tentang upaya 

meningkatkan minat belajar siswa pada jam 

terakir dengan menggunakan strategi dan 

media pembelajaran. 
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2. Praktis  

a) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan upaya 

meningkatkan minat dari segi strategi dan 

media pembelajaran pada jam terakhir. 

b) Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan kajian dalam penggunaan 

strategi pembelajaran dan media 

pembelajaran pada jam terakhir. 

c) Bagi Guru 

Sebagai kajian guru agar lebih 

memanfaatkan strategi pembelajaran dan 

media pembelajaran untuk meningkatkan 

minat belajar siswa pada pembelajaran jam 

terakhir. 
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F. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah penyusunan skripsi, 

maka pembahasan dalam laporan peneliti yang akan 

dikelompokkan menjadi enam bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan 

dengan sistematika sebagai berikut : 

 BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini 

berfungsi untuk memberi gambaran tentang 

penelitian yang akan dilakukan meliputi latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

 BAB II : Telaah hasil penelitian terdahulu 

dan atau kajian teori. Bab ini ditulis untuk 

memperkuat suatu judul penelitian, dengan ada 

landasan teori maka antara data dan teori akan saling 

melengkapi dan menguatkan. Teori yang digunakan 
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untuk landasan penelitian ini yaitu tentang Upaya 

Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa 

Pada Jam Terakhir. 

 BAB III : Metode penelitian. Bab ini berisi 

tentang metode penelitian yang akan digunakan dan 

menjelaskan cara-cara dalam pengumpulan data. 

 BAB IV : Temuan Penelitian. Bab ini 

memuat data umum dan data khusus. Data umum 

berisi deskripsi singkat profil lokasi penelitian. 

Sedangkan data khusus berisi tentang temuan yang 

diperoleh dari pengamatan dan atau hasil wawancara 

serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan 

rumusan masalah. Uraian ini terdiri atas paparan data 

yang disajikan dengan topik sesuai dengan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan 

pada rumusan masalah. Setelah itu kemudian peneliti 

menampilkan data dan temuan yang telah direduksi.  
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 BAB V : Pembahasan. Bab ini memuat 

gagasan-gagasan peneliti terkait dengan pola-pola, 

kategori-kategori, posisi temuan terhadap temuan 

sebelumnya, penafsiran, dan penjelasan dari temuan 

dari yang diungkap dari lapangan. 

 BAB VI : Penutup. Bab ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil 

intisari skripsi ini yaitu tentang kesimpulan dan 

saran. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami intisari dari penelitian 

ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah 

pustaka dari kajian penelitian yang terdahulu. Adapun 

penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu:  

1. Penelitian skripsi oleh M. Bahroin, dari UIN 

MALANG, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

dengan judul “Upaya Guru Agama Islam Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel Ketintang 

Poncokusumo Malang”. Yakni dengan hasil 

penelitian bahwa upaya guru agama islam dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa di Mts Sunan 

Ampel Poncokusumo Malang menunjukkan 1) 
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Melakukan perencanaan yang baik dan matang, 2) 

Penggunaan metode bervariasi, 3) Menggunakan 

sarana dan prasarana dengan baik, 4) Mengikuti 

pelatihan yang diselenggarakan sekolah maupun 

luar sekolah, 5) Memotivasi siswa, 6) Mengadakan 

kegiatan-kegiatan keagamaan. Adapun faktor 

pendukungnya: 1) Metode pengajaran yang sesuai, 

2) Lingkungan sekolah, 3) Banyaknya siswa dari 

pondok, 4) Banyaknya siswa bisa membaca tulisan 

arab, 5) Pengaruh dunia  luar yang terbatas. 

Adapun faktor penghambatnya: 1) Kurangnya jam 

pelajaran, 2) Kurangnya minat siswa, 3) Pengaruh 

teman, lingkungan, dan keluarga, 4) Perbedaan 

latar belakang pendidikan, 5) Fasilitas kurang 

memadai.
6
 Sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti tidak jauh berbeda dengan penelitian 

                                                           
 

6
 M. Bahroin, Upaya Guru Agama Islam Dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa di Madrasah  Tsanawiyah Sunan Ampel 

Ketintang Poncokusumo Malang, Malang, 2017. 
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sebelumnya hanya memiliki perbedaan pada fokus 

yang di teliti, yaitu peneliti lebih fokus pada jam 

terakhir. 

2. Penelitian skripsi ditulis oleh Septianingrum 

Sunaryo, dari Universitas Negeri Yogyakarta, 

Fakultas Ilmu Keolahragaan, dengan judul “Minat 

Siswa Dalam Mengikuti Pembelajaran Pendidikan 

Jasmani di SMP Negeri 2 Tempel Kab. Sleman 

Daerah Istimewa Yogyakarta”. Yakni dengan 

hasil penelitian bahwa minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran pemdidikan jasmani di 

SMPN Tempel Kab Sleman DIY adalah sedang 

dengan pertimbangan frekuensi terbanyak berapa 

pada kategori sedang dengan 36 siswa atau 

40,45%. Minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pendidikan jasmani di SMPN 2 

Tempel Kab. Sleman DIY yang berkategori sangat 



24 

 

tinggi 3 orang atau 3,3%, tinggi 25 orang atau 

28,9%, sedang 36 orang atau 40,45%, rendah 21 

orang atau 23,60%, sangat rendah 4 orang atau 

4,49%.
7
  Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas 

tentang minat siswa. Namun dalam skripsi saudara 

Septianingrum menggunakan metode kuantitatif 

dan ingin membuktikan tentang besarnya minat 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan 

peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu 

ingin mendiskripsikan upaya guru dalam 

meningkatkan minat belajar di jam terakhir. 

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Irfan Indra, 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam 

Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

                                                           
 

7
 Septianingrum Sunaryo, Minat Siswa Dalam Mengikuti 

Pembelajaran Pendidikan Jasmani di SMP  Negeri 2 Tempel Kab. 

Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Yokyakarta, 2016 
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dengan judul “Upaya Guru Dalam Meningkatkan 

Minat Belajar PAI SMP Negeri Banda Aceh”. 

Yakni dengan hasil penelitian menunjukkan upaya 

guru PAI dalam meningkatkan minat belajar siswa 

dari sisi penguasaan bahan ajar yaitu guru PAI di 

SMP Negeri 2 Banda Aceh telah menggunakan 

banyak jumlah rujukan. Menjelaskan materi 

dengan baik memancing siswa dalam bertanya dan 

mampu menjawab pertanyaan dari siswa dan dari 

penerapan strategi ajar guru PAI telah 

menggunakan metode ajar yang bervariasi, 

menggunakan media, memberi motivasi dan 

mengelola kelas dengan baik.
8
 Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak jauh 

berbeda yaitu sama-sama membahas tentang minat 

siswa. Adapun perbedaannya pada aspek yang 

                                                           
 

8
 Irfan Indra, Upaya Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

PAI SMP Negeri Banda Aceh, Banda Aceh,  2017 
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diambil peneliti lebih fokus kepada strategi dan 

media pembelajaran sedangkan penelitian 

terdahulu fokus kepada penguasaan materi. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Siti Nurhasanah dan A. 

Sobandi, Universitas Pendidikan Indonesia 

fakultas ekonomi dan bisnis dengan judul “Minat 

Belajar Sebagai Determinan Hasil Belajar 

Siswa”. Yakni dengan hasil menunjukkan bahwa 

minat belajar adalah ketertarikan untuk belajar, 

motivasi belajar, perhatian dalam belajar, motivasi 

belajar dan pengetahuan. Hasil belajar siswa dapat 

ditingkatkan melalui peningkatan minat belajar 

siswa. Artinya semakin baik minat belajar siswa 

akan berdampak pada hasil belajar siswa yang 

semakin baik.
9
 Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda yaitu 

                                                           
 

9
 Siti Nurhasanah, A. Sobandi, “Minat Belajar Sebagai 

Determinan Hasil Belajar Siswa,” JP Manper,  1(Agustus, 2016), 

128. 
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sama-sama membahas tentang minat siswa. 

Adapun perbedaannya pada aspek yang diambil 

peneliti lebih fokus kepada strategi dan media 

pembelajaran sedangkan penelitian terdahulu 

fokus kepada mengetahui pengaruh minat terhadap 

hasil belajar siswa. 

 

B. Kajian Teori 

1. Guru 

a. Pengertian guru 

Guru adalah orang yang pekerjaannya 

(mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar.
10

 Secara etimologis, guru sering 

diartikan pendidik, sedangkan secara 

terminologis, guru sering diartikan sebagai 

orang yang bertanggung jawab terhadap 

                                                           
 

10
 Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Cetakan  Ketiga, 337. 
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perkembangan siswa dengan mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi (fitrah) siswa, 

baik potensi kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Dalam bahasa arab, pengertian 

guru atau pendidik mencakup murabbi, 

mu’allim, dan muaddib. 

Pengertian murrabi, guru adalah 

orang yang memiliki sifat rabbani. Artinya, 

orang yang bijaksana, bertanggung jawab, 

berkasih sayang terhadap siswa dan 

mempunyai pengetahuan tentang rabb. Dalam 

pengertian mu’allim, guru adalah orang yang 

berilmu yang tidak hanya menguasai ilmu 

secara teoritik tetapi mempunyai komitmen 

yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang 

dimilikinya. Dalam konsep ta’dib, terkandung 

pengertian integrasi antara ilmu dan amal 
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sekaligus.
11

 Guru merupakan seorang yang 

bertugas sebagai fasilitator sehingga siswa 

dapat belajar dan mengembangkan potensi 

dasar dan kemampuannya secara optimal, 

melalui lembaga pendidikan sekolah, baik 

yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh 

masyarakat.
12

 

Dalam SE Mendikbud dan kepala 

BAKN Nomor 57686/MPK/1989 dinyatakan 

lebih spesifik bahwa guru ialah pegawai 

negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab oleh pejabat untuk 

melaksanakan pendidikan di sekolah 

(termasuk hak yang melekat dalam jabatan).
13
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12

 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta: Hikayat 

Publising, 2005), 13. 
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 Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat 
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Jadi, guru adalah orang yang pekerjaannya 

mengajar dan sebagai fasilitas pembelajaran 

bagi peserta didiknya. Guru adalah lahan bagi 

peserta didiknya untuk mengembangkan 

potensi akademiknya, baik dari potensi 

kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Guru 

merupakan pendidik dan orang tua kedua bagi 

anak-anak, karena pendidik utama adalah 

orang tua mereka. 

b. Tugas guru 

Guru memiliki banyak tugas, baik 

yang terkait oleh dinas maupun diluar dinas. 

Tugas guru tidak hanya sebagai profesi tetapi 

juga sebagai tugas kemanusiaan dan 

kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi 

adalah mendidik, mengajar dan melatih anak 

didik. Tugas guru sebagai pendidik berarti 
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meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

kepada anak didik. Tugas guru sebagai 

pengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kepada peserta didik. Tugas guru 

sebagai pelatih berarti mengembangkan 

ketrampilan dan menerapkan dalam 

kehidupan demi masa depan anak didik. 

Tugas guru sebagai tugas 

kemanusiaan adalah bahwa seorang guru 

harus dapat menempatkan diri sebagai 

orangtua kedua, dengan mengemban tugas 

yang dipercayakan orangtua kandung atau 

wali anak didik dalam jangka waktu tertentu. 

Di bidang kemasyarakatan, guru mempunyai 

tugas mendidik dan mengajar masyarakat 
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untuk menjadi warga Negara Indonesia yang 

bermoral Pancasila.
14

 

c. Peran guru 

Peran dan kompetensi guru dalam 

proses belajar mengajar meliputi banyak hal. 

Sebagaimana yang dikemukakan Asams & 

Decey dalam Basic Principles of Student 

Teaching, guru bisa sebagai pengajar, 

pemimpin kelas, pembimbing, pengatur 

lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, 

supervisor, motivator, dan konselor. Peran 

guru yang dianggap paling dominan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Guru sebagai demonstrator 

Melalui perannya sebagai 

demonstrator, guru hendaknya senantiasa 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam 

Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),  37. 
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menguasai bahan atau materi pelajaran 

yang akan diajarkan dan senantiasa 

mengembangkan dalam arti 

meningkatkan kemampuannya dalam hal 

ilmu yang dimilikinya. Sebab, hal ini 

akan sangat menentukan hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa.  

2) Guru sebagai pengelola kelas 

Sebagai pengelola kelas, guru 

hendaknya mampu mengelola kelas 

sebagai lingkungan belajar dan 

merupakan aspek dari lingkungan sekolah 

yang perlu diorganisasi. Kualitas dan 

kuantitas belajar siswa di dalam kelas 

bergantung pada guru, hubungan pribadi 

antara siswa di dalam kelas, serta kondisi 

umum dan suasana kelas. 
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Tujuan umum pengelolaan kelas 

ialah menyediakan dan menggunakan 

fasilitas kelas untuk bermacam-macaam 

kegiatan belajar mengajar agar mencapai 

hasil yang baik. Tujuan khususnya adalah 

mengembangkan kemampuan siswa 

dalam menggunakan alat-alat belajar, 

serta membantu siswa untuk memperoleh 

hasil yang diharakan. 

3) Guru sebagai mediator dan fasilitator 

Sebagai mediator, guru 

hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media 

pendidikan karena media pendidikan 

merupakan alat komunikasi untuk lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar. 

Guru tidak cukup hanya memiliki 
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pengetahuan tentang media pendidikan 

tetapi juga harus memiliki ketrampilan 

memilih dan menggunakan media itu 

dengan baik. 

4) Guru sebagai evaluator 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah tujuan yang telah 

dirumuskan itu tercapai atau belum dan 

apakah materi yang diajarkan sudah 

cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut 

bisa dijawab pada kegiatan evaluasi atau 

penilaian. Dengan penilaian, penguasaan 

siswa terhadap pelajaran dan ketepatan 

atau keefektifan metode mengajar.
15
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2. Upaya Guru Meningkatkan Minat Belajar 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia upaya dapat 

diartikan usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai 

suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari 

jalan keluar dan sebagainya.
16

 Dijelaskan bahwa 

kerja ada hubungannya dengan usaha, usaha harus 

disertai dengan minat yang sungguh-sungguh 

sehingga akan membawa hasil. Contoh: orang 

yang berminat untuk belajar maka ia akan 

mendapatkan hasil belajar yang baik. 

Adapun contoh upaya yang dilakukan guru adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghubungkan bahan pelajaran yang 

diberikan dengan persoalan pengalaman yang 

dimiliki anak didik, sehingga anak didik 

mudah menerima bahan pelajaran. Contoh: 
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praktek shalat, setiap hari siswa 

mengalaminya sendiri jadi dapat 

mempermudah guru untuk menjelaskannya. 

2. Memberikan kesempatan kepada anak didik 

untuk mendapatkan hasil belajar yang baik 

dengan cara menyediakan lingkungan belajar 

yang kreatif dan kondusif. Contoh: seorang 

guru dalam proses belajar mengajar dapat 

menciptakan suasana yang menyenangkan, 

tidak membedakan antara murid yang satu 

dengan yang lainnya, memberikan 

kesempatan peserta didik untuk 

berkompetensi yang sehat, sehingga proses 

belajar mengajar tercipta dengan hasil yang 

baik. 
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3. Menggunakan berbagai macam bentuk dan 

teknik mengajar dalam konteks perbedaan 

individual anak didik.
17

 

 Upaya guru adalah usaha yang dilakukan oleh 

guru dalam rangka mengembangkan potensi 

akademik yang dimiliki oleh siswa karena setiap 

siswa memiliki potensi yang berbeda, mereka 

memerlukan bimbingan dan usaha dari guru. 

 Guru harus memahami tentang apa yang disebut 

dengan strategi dan media dalam menyampaikan 

materi, dikarenakan kondisi siswa pada jam 

terakhir membutuhkan hal tersebut. Strategi untuk 

menangani kondisi kelas serta media untuk alat 

bantu dalam menangani kondisi kelas. 

3. Strategi dan Media 

a. Pengertian strategi belajar 
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 Syaiful Bahri Djamarah, dkk., Strategi Belajar dan 
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Secara umum strategi belajar 

mempunyai pengertian suatu garis-garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha 

mencapai sasaran yang telah ditemukan. 

Dihubungkan dengan belajar mengajar, 

strategi bisa diartikan sebagai pola-pola 

umum kegiatan guru anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan.
18

 

Strategi pembelajaran merupakan 

faktor utama dalam meningkatkan proses 

pembelajaran. strategi yang berhubungan 

langsung antara guru dan siswa menimbulkan 

stimulus dan respon sangat berperan penting. 

Komponen program pengajaran yang 

berpusat pada pengajar, peserta didik serta 
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 Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 
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materi pengajaran juga perlu diterapkan agar 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.
19

 

Dalam dunia pendidikan, strategi 

diartikan sebagai a plan, method, or series of 

activities designed to achieves a particular 

educational goal (J.R David, 1976).
20

 Jadi 

dengan demikian strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh 

sebab itu sebelum menentukan strategi, perlu 

dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat 

diukur keberhasilannya sebab tujuan adalah 

rohnya dalam implementasi strategi. 
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 Fatimah, “Strategi Belajar dan Pembelajaran Dalam 
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 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar 

Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana  Prenada Media, 2006), 126. 
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Ada empat strategi dasar dalam 

belajar mengajar yang meliputi hal-hal 

berikut: 

1) Mengidentifikasi serta menetapkan 

spesifikasi dan kualifikasi perubahan 

tingkah laku dan kepribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan. 

2) Memilih sistem pendekatan belajar 

mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

3) Memilih dan menetapkan prosedur, 

metode, dan teknik belajar mengajar 

yang dianggap paling tepat dan efektif 

sehingga dapat dijadikan pasangan oleh 

guru dalam menunaikan kegiatan 

mengajarnya. 
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4) Menetapkan norma-norma dan batas 

minimal keberhasilan atau kriteria serta 

standar kebersihan sehingga dapat 

dijadikan pedoman oleh guru dalam 

melakukan evaluasi hasil kegiatan 

belajar mengajar yang selanjutnya akan 

dijadikan umpan balik buat 

penyempurnaan sistem instruksional 

yang bersangkutan secara keseluruhan.
21

 

Istilah yang mirip dengan strategi 

adalah pendekatan. Pendekatan adalah titik 

tolak atau sudut pandangan kita terhadap 

proses pembelajaran. Jadi metode dan strategi 

bersumber dari pendekatan. Ada dua 

pendekatan dalam pembelajaran menurut roy 

killen, yaitu pendekatan yang berpusat pada 
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guru dan pendekatan yang berpusat pada 

siswa.
22

 Strategi yang sudah direncanakan 

memerlukan cara untuk 

mengimplementasikannya. Cara itu adalah 

dengan pengguaan metode pembelajaran. 

Metode pembelajaran merupakan cara yang 

guru gunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam bentuk 

kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Muhammad Nurdin menyebutkan sebelas 

metode mengajar, yaitu metode ceramah, 

metode tanya jawab, metode diskusi, metode 

pemberian tugas, metode demonstrasi, 

metode karya wisata, metode kerja kelompok, 

metode bermain peran, metode dialog, 
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metode bantah-membantah, serta metode 

bercerita.
23

 

Selain strategi, metode dan 

pendekatan pembelajaran terdapat istilah lain 

yang yang disebut teknik dan taktik 

mengajar. Teknik adalah cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan 

metode. Taktik adalah gaya seseorang dalam 

melaksanakan suatu teknik atau metode 

tertentu.  

Strategi pembelajaran aktif adalah 

segala bentuk pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik berperan secara 

aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri 

baik dalam bentuk interaksi antar peserta 

didik maupun peserta didik dengan pegajar 
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dalam proses pembelajaran tersebut. 

Pembelajaran aktif dapat diciptakan apabila 

mengacu pada tujuan serta melibatkan peserta 

didik.
24

 

b. Pengertian media belajar 

Media berasal dari bahasa Latin dan 

merupakan kata jamak dari medium, yang 

secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Dengan demikian, media 

merupakan wahana penyalur informasi 

belajar atau penyalur pesan. Bila media 

adalah sumber belajar, maka secara luas 

media dapat diartikan dengan manusia, 

benda, ataupun peristiwa yang 
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memungkinkan anak didik memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan.
25

 

Media pembelajaran mempunyai 

peranan penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. Media merupakan sarana atau alat 

komunikasi dalam pembelajaran pendidik 

seharusnya menguasai bagaimana cara 

menetapkan, memilih dan membuat media, 

serta memanfaatkannya untuk meningkatkan 

efekktifitas pembelajaran. 

 Tercapainya tujuan pengajaran tidak 

mesti dilihat dari kemahalan suatu media, 

yang sederhana juga bisa mencapainya, 

asalkan guru pandai menggunakannya. Maka 

guru yang pandai menggunakan media adalah 

guru yang bisa manipulasi media sebagai 

                                                           
 

25
 Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 120. 



47 

 

sumber belajar dan sebagai penyalur 

informasi dari bahan yang disampaikan 

kepada anak didik dalam proses belajar 

mengajar.
26

  

Manfaat penggunaan media dalam kegiatan 

belajar mengajar, terutama untuk tingkat SD, 

sangat penting. Sebab pada masa ini siswa 

masih berpikir konkret, belum mampu 

berfikir abstrak. Kehadiran media sangat 

membantu mereka dalam memahami konsep 

tertentu, yang tidak atau kurang mampu 

dijelaskan dengan bahasa.
27

 Adapun tujuan 

digunakannya media pembelajaran yaitu: 

1) Mempermudah proses belajar 

mengajar . 
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2) Meningkatkan efesiensi belajar 

mengajar. 

3) Menjaga relevansi dengan tujuan 

belajar. 

4) Membantu konsentrasi siswa. 

5) Komponen sumber yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar.
28

 

Hamalik mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membengkitkan 

keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh psikologis terhadap siswa.
29

 

                                                           
 

28
 Putu Ekayani, “Pentingnya Penggunaan Media Pembelajara 

Untuk Meningkatkan Prestasi belajar  Siswa,” Researchgate, 1 

(Maret, 2017) 2. 

 
29
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Penggunaan media pembelajaran seharusnya 

mempertimbangkan hal berikut ini : 

1) Guru harus berusaha dapat 

memperagakan atau merupakan 

model dari suatu isi pelajaran yang 

disampaikan. 

2) Jika obyek tidak memungkinkan 

dibawa ke kelas, maka kelaslah yang 

dibawa menuju lokasi obyek tersebut. 

3) Jika kelas tidak bisa dibawa ke tempat 

obyek tersebut, usahakan model atau 

tiruannya. 

4) Jika model tidak juga didapatkan, 

usahakan gambar atau foto yang 

bersangkutan dengan materi. 

5) Jika ganbar atau foto juga tidak 

didapatkan, maka guru berusaha 



50 

 

membuat media sederhana yang dapat 

menarik perhatian belajar siswa. 

6) Jika media sederhana tidak dapat 

dibuat oleh guru, gunakan papan tulis 

untuk mengilustrasikan obyek.
30

 

Winkel mengatakan bahwa pemilihan 

media disamping melihat kesesuaiannya 

dengan tujuan intruksional khusus, materi 

pelajaran, pengelompokan siswa, juga harus 

dipertimbangkan soal biaya, ketersediaan 

peralatan waktu dibutuhkan, ketersediaan 

aliran listrik, ruang kelas, dan kemampuan 

guru mengguakan media secara tepat.
31
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Media pembelajaran sederhana 

mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut 

ini yaitu: 

1) Kesederhanaan 

Secara umum kesederhanaan itu 

mengacu kepada jumlah elemen 

yang terkandung dalam suatu 

visual. Jumlah elemeb yang lebih 

sedikit memindahkan peserta didik 

untuk menangkap dan memahami 

pesan yang disajikan. Kalimat 

harus ringkas padat dan mudah 

dimengerti. 

2) Keterpaduan 

Keterpaduan mengacu kepada 

hubungan yang terdapat diantara 

elemen-elemen visual yang ketika 
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diamati akan berfungsi secara 

bersama-sama. Elemen-elemen itu 

harus saling terkait dan menyatu 

sehingga membantu pemahaman 

pesan dan informasi yang 

dikandungnya. 

3) Penekanan 

Konsep yang disajikan memerlukan 

penekanan terhadap salah satu 

unsure yang terpenting, dengan 

menggunakan ukuran, hubungan-

hubungan perspektif warna atau 

ruang. 

4) Keseimbangan 

Bentuk yang dipilih sebaiknya 

menempati ruang penayangan yang 

memberikan persepsi 
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keseimbangan meskipun tidak 

seluruhnya simetris.
32

 

4. Belajar  

a. Pengertian belajar 

Kata atau istilah belajar bukanlah 

sesuatu yang baru, suda dikenal secara luas 

namun dalam pembahasan belajar ini masing-

masing ahli memiliki pemahaman dan definisi 

yang berbeda-beda, walaupun secara praktis 

masing-masing kitas sudah sangat memahami 

apa yang dimaksud belajar tersebut. Oleh 

karena itu, untuk menghindari pemahaman 

yang beragam, berikut ada definisi belajar 

menurut salah satu ahli. 
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Menurut R. Gagne (1989), belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

suatu organisme berubah perilakunya sebagai 

akibat pengalaman. Belajar dan mengajar 

merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini 

menjadi terpadu dalam satu kegiatan dimana 

terjadi interaksi antara guru dengan siswa, 

serta siswa dengan siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

Bagi Gagne, belajar dimaknai sebagai 

suatu proses untuk memperoleh motivasi 

dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan 

dan tingkah laku. Selain itu, gagne juga 

menekankan bahwa belajar sebagai suatu 

upaya memperoleh pengetahuan atau 

keterampilan melalui instruksi. Instruksi yang 
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dimaksud adalah perintah atau arahan dan 

bimbingan dari seorang pendidik atau guru. 

Selanjutnya, Gagne dalam teorinya yang 

disebut The domains of learning, 

menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang 

dipelajari oleh manusia dapat dibagi menjadi 

lima kategori, yaitu: 

1) Keterampilan motoris (motor skil) adalah 

keterampilan yang diperlihatkan dari 

berbagai gerakan badan, misalnya 

menulis, menendang bola, bertepuk 

tangan, nerlari, dan loncat. 

2) Informasi verbal adalah informasi yang 

dipengaruhi oleh kemampuan otak atau 

inteligensi seseorang, misalnya seseorang 

dapat memahami sesuatu dengan 

berbicara, menulis, menggambar, dan 
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sebagainya yang berupa simbol yang 

tampak (verbal). 

3) Kemampuan intelektual yaitu manusia 

selain menggunakan kemampuan 

verbalnya, manusia juga mampu 

melakukan interaksi dengan dunia luar 

dengan kemampuan intelektual, misalnya 

mampu membedakan warna, bentuk, dan 

ukuran. 

4) Strategi kognitif adalah organisasi 

keterampilan yang internal. Yang 

diperlukan untuk belajar dan berfikir 

5) Sikap (attitude) adalah faktor penting 

dalam belajar, karena tanpa kemampuan 

ini belajar tak akan berhasil dengan baik. 

Sikap seseorang dalam belajar akan 
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sangat mempengaruhi hasil yang 

diperoleh dari belajar tersebut.
33

 

b. Hakikat belajar mengajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, 

anak adalah sebagai subjek dan sebagai objek 

dari kegiatan pengajaran. Karena itu, inti 

proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan 

belajar anak didik dalam mencapai suatu 

tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran tentu 

saja akan dapat tercapai jika anak didik 

berusaha secara aktif untuk mencapainya. 

Pada hakikatnya belajar adalah “perubahan” 

yang terjadi di dalam diri seseorang setelah 

berakhirnya melakukan aktifitas belajar. 

Kegiatan mengajar bagi guru 

menghendaki hadirnya anak didik. Berbeda 
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dengan belajar. Belajar tidak selamanya 

memerlukan kehadiran seorang guru. Cukup 

banyak aktivitas yang dilakukan seseorang 

diluar dari keterlibatan guru. Belajar dirumah 

lebih cenderung menyendiri dan terlalu 

banyak mengharapkan bantuan dari orang 

lain. Apalagi aktifitas belajar itu berkenan 

dengan kegiatan membaca sebuah buku 

tertentu.
34

 

Jadi bisa disimpulkan bahwa hakikat 

belajar adalah “perubahan” yang dilakukan 

oleh siswa setelah belajar. Maka hakikat dari 

belajar mengajar adalah proses “pengaturan” 

yang dilakukan oleh guru. 
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5. Minat belajar 

Menurut sukardi, minat dapat diartikan 

sebagai suatu kesukaan, kegemaran atau 

kesenangan akan sesuatu. Adapun menurut 

sardiman, minat adalah suatu kondisi yang terjadi 

apabila seseorang melihat cirri-ciri atau arti 

sementara situasi yang dihubungkan dengan 

keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan 

sendiri. Oleh karena itu, apa saja yang dilihat 

seseorang barang tentu akan membangkitkan 

minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai 

hubungan dengan kepentingannya sendiri. Hal ini 

menunjukkan bahwa minat merupakan 

kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu 

objek, biasanya disertai dengan perasaan senang, 
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karena itu merasa ada kepentingan dengan sesuatu 

itu.
35

 

Minat belajar merupakan sikap positif 

yang kadang dapat terjadi pada siswa. kondisi ini 

harus ditekan semaksimal mungkin, artinya siswa 

harus diupayakan agar mengalami suatu kondisi 

yang nyaman, tenang dan menyenangkan dalam 

belajar. Agar siswa memiliki minat yang besar 

dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.
36

 

Dari definisi minat, kiranya dapat 

ditegaskan bahwa minat merupakan dorongan 

dalam diri seseorang atau faktor yang 

menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara 

efektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu objek 

atau kegiatan yang menguntungkan, 
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menyenangkan, dan lama-kelamaan akan 

mendatangkan kepuasan dalam dirinya. 

a. Macam-macam minat 

Adapun mengenai jenis atau macam-

macam minat, menurut purwaningrum  

mengelompokkan menjadi sepuluh macam. 

1) Minat terhadap alam sekitar yaitu minat 

terhadap pekerjaan-pekerjaan yang 

berhubungan dengan alam sekitar, 

binatang, dan tumbuhan. 

2) Minat mekanisme yaitu minat terhadap 

pekerjaaanyang berkaitan dengan mesin-

mesin atau alat mekanik 

3) Minat hitung menghitung yaitu minat 

terhadap pekerjaan yang membutuhkan 

perhitungan. 
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4) Minat terhadap ilmu pengetahuan yaitu 

minat untuk menemukan fakta-fakta baru 

dan pemecahan problem. 

5) Minat persuasive yaitu minat terhadap 

pekerjaan yang berhubungan dengan 

memengaruhi orang lain. 

6) Minat seni yaitu minat terhadap pekerjaan 

yang berhubungan dengan kesenian, 

kerajinan, dan kreasi tangan. 

7) Minat leterer yaitu minat yang 

berhubungan dengan masalah-masalah 

membaca dan menulis berbagai karangan. 

8) Minat music, yaitu minat terhadap 

masalah-masalah musik, seperti 

menonton konser dan memainkan alat-

alat musik. 
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9) Minat layanan sosial yaitu minat yang 

berhubungan dengan pekerjaan untuk 

membantu orang lain. 

10) Minat klerikal yaitu minat yang 

berhubungan pekerjaan administratif.
37

 

Pada penelitian ini peneliti fokus 

terhadap jenis minat terhadap ilmu 

pengetahuan. Minat terhadap ilmu 

pegetahuan dapat memengaruhi saat 

pembelajaran berlangsung. 

b. Pengaruh minat terhadap kegiatan belajar 

siswa 

Minat merupakan faktor yang sangat 

penting dalam kegiatan belajar siswa. Suatu 

kegiatan belajar yang dilakukan tidak sesuai 

dengan minat siswa akan memungkinkan 
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berpengaruh negatif terhadap hasil belajar 

siswa yang bersangkutan. Dengan adanya 

minat dan tersedianya rangsangan yang ada 

sangkut pautnya dengan diri siswa, maka 

siswa akan mendapatkan kepuasan batin dari 

kegiatan belajar tadi. 

Dalam dunia pendidikan di sekolah, 

minat memegang peranan penting dalam 

belajar. Karena minat ini merupakan suatu 

kekuatan motivasi yang menyebabkan 

seseorang memusatkan perhatian terhadap 

seseorang, suatu benda, atau kegiatan 

tertentu.
38

  

Kecenderungan siswa memilih atau 

menekuni sesuatu mata pelajaran secara 

intensif disbanding dengan mata pelajaran 
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lainnya pada dasarnya dipengaruhi oleh minat 

siswa yang bersangkutan. Proses pemilihan 

sampai diambilnya suatu keputusan oleh siswa 

untuk menekuni ini secara psikologis sangat 

ditentukan oleh minatnya terhadap mata 

pelajaran itu sendiri.
39
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari 

dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang 

fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.
40

 

Penelitian kualitatif ada beberapa ciri pokok 

penelitian, di antaranya adalah lingkungan alamiah 

sebagai sumber data langsung, manusia merupakan alat 

utama pengumpul data, analisis data dilakukan secara 

induktif, penelitian bersifat analitik, tekanan penelitian 

berada pada proses, pembatasan penelitian berdasarkan 

pada fokus, perencanaan bersifat lentur dan terbuka, 
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hasil penelitian merupakan kesepakatan bersama, 

pembentukan teori berasal dari dasar, pendekatan 

penelitian menggunakan metode kualitatif, tekhnik 

sampling bersifat purposive, penelitian bersifat 

menyeluruh, dan makna sebagai perhatian utama 

penelitian.
 41

 

Pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan studi kasus (case study), yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan satu unit sosial baik individu, kelompok, 

lembaga, atau masyarakat. 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti dalam penelitian kualitatif, bertindak 

sebagai pengumpul dan sebagai instrumen aktif dalam 

upaya mengumpulkan data-data lapangan. Adapun 
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instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia 

adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa 

dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan 

untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun 

juga berfungsi sebagai instrumen pendukung. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengambil lokasi penelitian 

berdasarkan fenomena atau kejadian yang telah terjadi 

di tempat itu. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. Pemilihan lokasi 

ini merujuk pada Magang 2 dimana saat jam terakhir 

peneliti melakukan kegiatan magang 2 siswa kurang 

berminat dalam mengikuti pembelajaran. 

D. Data dan Sumber Data 

Data utama penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan yang 
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dimaksud dengan kata-kata dan tindakan yaitu kata-

kata dan tindakan orang-orang yang diamat atau 

diwawancarai. Adapun data tertulis, foto, serta hal-hal 

lain yang diperlukan merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode wawancara dan observasi.
42

 Data 

penelitian ini berupa deskriptif berdasarkan hasil 

dokumentasi objek dan wawancara. Sumber data 

penelitian ini adalah kepala madrasah, guru kelas, dan 

siswa. Sumber data dari kepala sekolah adalah untuk 

mengetahui bagaimana pembelajaran yang dilakukan 

guru di mata kepala sekolah, sumber data dari guru 

yang mengajar jam terakhir di kelas 5A, 5B, 5C serta 

tiga siswa yang disarankan oleh guru untuk 

diwawancarai. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sebab, bagi penelitian kualitatif, fenomena dapat 

dimengerti maknanya dengan baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam 

serta observasi lapangan  dan di samping itu, untuk 

melengkapi data diperlukan dokumentasi. 

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut ini: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan 

data dengan cara menanyakan sesuatu kepada 

seseorang yang menjadi informan tau responden. 

Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara 

tatap muka.
43

 Teknik wawancara yang digunakan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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wawancara mendalam, artinya peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan, 

sehingga wawancara mendalam ini data-data bisa 

terkumpul semaksimal mungkin. 

Pada wawancara ini peneliti akan 

menanyakan hal-hal yang penting kepada 

beberapa informan yaitu kepala madrasah, guru 

kelas, dan siswa. Wawancara tersebut berisi 

tentang apa yang telah tertulis dalam rumusan 

masalah. 

2. Teknik Observasi 

Nasution (1998) menyatakan bahwa, 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 
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diperoleh melalui observasi.
44

 Pada penelitian ini 

teknik observasi digunakan untuk memperoleh 

data lapangan upaya guru dalam meningkatkan 

minat belajar siswa pada jam terakhir di Mi 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi (documentary) merupakan 

suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik.
45

 Teknik dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data lapangan tentang sejarah 

berdirinya, struktur organisasi, jumlah guru, siswa 

dan hal lain yang dibutuhkan untuk pendukung 
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terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

MI Mamba’ul Huda Ngabar. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
46

 

Teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan 

bahwa aktivitas dan analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlaku secara terus menerus 
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secara tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Adapun 

langkah-langkah analisisnya sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. 

2. Penyajian data (data display) 

Penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 
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bersifat naratif. Teks naratif adalah rangkaian 

kalimat yang bersifat narasi atau bersifat 

menguraikan. 

3. Penarikan kesimpulan (conclution drawing) 

Kesimpulan merupakan temuan baru yang 

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 kausal atau interaktif, hipotesis 

atau teori.
47

  

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) 

                                                           
 

47
 Ibid, 345. 



76 

 

dan keandalan (reliabilitas).
48

 Pada bagian ini peneliti 

harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik yang pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai 

berikut : Beberapa teknik pengecekan keabsahan data 

dalam proses penelitian kualitatif yaitu pengamatan 

tekun dan triangulasi. 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. Ketekunan 

pengamatan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 

menonjol yang ada hubungannya dengan upaya guru 

meningkatkan minat belajar siswa pada jam terakhir di 
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MI Mamba’ul Huda Ngabar, yang kemudian 

menelaahnya secara rinci. 

Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori.
49

 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang beda pada penelitian kualitatif. 

Trangulasi sumber berarti, mendapatkan data dari 

sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. 

Peneliti akan membandingkan hasil penelitian antara 
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satu sumber atau informan yang ada dengan sumber 

atau informan yang lain. Hal itu dapat dicapai dengan 

jalan: (1) membandingakan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara; (2) membandingkan keadaan 

dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan lemah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan.
50

 Triangulasi sumber yang digunakan 

pada penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan data 

dari berbagai sumber atau informan yang ada yaitu 

kepala sekolah, guru, serta siswa di MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir 
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dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data.  

3. Tahap analisis data, yang meliputi analisis selama 

dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian, pada 

tahap ini peneliti menuangkan hasil penelitian ke 

dalam suatu bentuk laporan penelitian yang 
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sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti 

alurnya oleh pembaca. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak geografis  

Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda 

Ngabar Ponorogo berlokasi di jalan Sunan 

Kalijaga No. 09 Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. Dengan No Telp. 0357-

311302. Serta mempunyai NSM 111235020019 

NIPSN. 20510484 dan terakreditasi B. 

Adapun batas-batasnnya adalah sebagai 

berikut. 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Beton 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Demangan 
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c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Walisongo 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Demangan 

Lingkungan alam sekitar MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo berdekatan dengan Pondok 

Wali Songo. Sehingga memberikan keuntungan 

pada bidang akademis, terutama pada bidang 

agama.
51

 

2. Sejarah berdirinya MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda 

Ngabar Ponorogo didirikan tahun 1946 M oleh 

Bapak KH. Moh Toyyib. Dalam mendirikan 

madrasah ini, beliau dibantu oleh tiga puteranya, 

yaitu KH. Ahmad Toyyib, KH. Ibrahim Toyyib, 
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KH. Ishak Toyyib. Pada waktu itu, madrasah 

masuk sore (pukul 14.00 WIB s/d pukul 17.00 

WIB). Madrasah ini masuk pagi pada tahun 1958. 

Pada waktu itu Kepala MI adalah KH. Moh Ishak 

Toyyib, beliau kemudian diganti oleh 

Abdurahman, dan secara berturut-turut digantikan 

oleh Bapak Moh. Taris, Bapak Moh. Suhud. Pada 

tanggal 1 juli 2006, pimpinan Pondok Pesantren 

Walisongo Ngabar mengangkat Hj. Sumiatun 

sebagai kepala MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo menggantikan Bapak Moh. Suhud. Pada 

tanggal 01 juli 2011 salah satu guru diangkat 

untuk menggantikan Hj. Sumiatun sebagai kepala 

Madrasah di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo, yaitu M. Ali Syahadat S.Ag sebagai 
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kepala sekolah periode sekarang sampai periode 

saat ini.
52

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo 

a. Visi MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

Menjadi lembaga pendidikan dasar islam yang 

unggul dan berjiwa pesantren. 

Indikator Siswa: 

1) Berprestasi dalam bidang akademik dan 

non akademik. 

2) Unggul dalam pengembangan kurikulum 

dan proses pembelajaran. 

3) Unggul dalam kelembagaan dan 

managemen madrasah. 

4) Memiliki praktek pengembangan diri, 

keterampilan, dan kewirausahaan. 
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5) Memiliki praktek dan budaya pengalaman 

ajaran Islam. 

6) Memiliki lingkungan madrasah yang 

nyaman dan kondusif untuk belajar. 

7) Mendapat kepercayaan dari masyarakat. 

8) Memiliki panca jiwa pesantren yaitu 

keikhlasan, kesederhanaan, berdikaari, 

ukhuwah islamiyah, dan kebebasan. 

b. Misi MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

1) Generasi muslim yang berjiwa keikhlasan, 

kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah 

islamiyah dan kebebasan. 

2) Membentuk generasi yang bertaqwa, 

beramal sholeh, berbudi luhur, berbadan 

sehat, berpengetahuan luas, berfikiran 

bebas, berjiwa wiraswasta, dan cinta tanah 

air. 
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3) Melaksanakan pembelajaran secara efektif, 

agar anak didik dapat berkembanng secara 

optimal, sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

4) Mengembangkan kemampuan dasar anak 

didik dalam ilmu pengetahuan, bahasa 

arab, bahasa inggris, keterampilan, dan 

seni. 

5) Menciptakan lingkungan madrasah yang 

aman, sehat, bersih, dan indah.
53

 

4. Sarana dan Prasarana 

Proses belajar mengajar (KBM) 

diperlukan adanya sarana dan prasarana yang 

memadai, sarana dan prasarana yang dimaksud 

adalah sesuatu yang dapat mempermudah usaha 

dan memperlancar terlaksananya program 
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pendidikan serta pengajaran di MI Mambaul Huda 

Ngabar. Sarana dan prasarana meliputi ruang 

kepala madrasah dan ruang guru berjumlah 1 

kondisi baik, ruang TU jumlah 1 Kondisi baik, 

ruang LAB komputer jumlah 1 kondisi baik, ruang 

ukm berjumlah 1kondisi baik, lapangan sepak bola 

jumlah 1 kondisi baik, drum band 1 set, band 1 set. 

5. Keadaan Guru MI Mambaul Huda Ngabar 

Ponorogo 

Guru MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo berjumlah 38 orang terdiri dari laki-laki 

11 dan perempuan 24, dengan pangkat PNS 

berjumlah 3 guru dan Guru Tetap Yayasan 

berjumlah 32 guru. Guru di MI Mamba’ul huda 

ngabar Ponorogo memiliki jenjang pendidikan 

Madrasah Aliyah (MA), D2, D3, S1, dan S2. 

Tenaga pendidik yang ada di MI Mamba’ul Huda 
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Ngabar ada juga lulusan Non pendidikan, tetapi 

mereka mampu mengajar di bidang mata pelajaran 

masing-masing, karena sudah mengikuti kegiatan 

Pendidikan dan latihan Profesi Guru (PLPG). 

Dalam hal ini di buktikan dengan sertifikat pedidik 

sesuai mata pelajaran yang mereka ampu. Sekolah 

juga menginstruksikan bagi mereka yang belum 

menempuh pendidikan di Institut Agama Islam 

Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) ataupun 

pendidikan tinggi lain.
54

 

6. Keadaan Siswa di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo 

Pada tahun pelajaran 2018-2019 Madrasah 

ini memiliki jumlah siswa 427 dengan rincian 206 

laki-laki dan 221 perempuan. Tidak hanya berasal 

dari wilayah Ngabar saja, namun dari wilayah-
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wilayah desa terdekat, luar kota bahkan dari luar 

provinsi seperti sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 

dan Bali.
55

 

 

B. Data Khusus 

1. Upaya guru dalam meningkatkan Minat belajar 

siswa pada pembelajaran jam terakhir di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo dari aspek 

strategi pembelajaran. 

a. Strategi yang dilakukan guru pada jam 

terakhir 

Pembelajaran di jam terakhir 

membutuhkan strategi yang sesuai dengan 

keadaan kelas serta keadaan siswa. Guru 

biasanya akan menyesuaikan strategi yang 

digunakanya dengan keadaan kelas yang akan 
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di pimpinnya. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh bapak M Ali Syahadat 

selaku kepala Madrasah beliau 

menyampaikan:  

“ Guru sudah siap dalam mengajar di 

jam terakhir dengaan menyesuaikan 

strategi yang dapat menarik perhatian 

dalam pembelajaran. Rata-rata guru 

menggunakan metode diskusi serta 

menyarankan siswa cuci muka jika 

ada yang mengantuk”.
56

 

Tidak hanya strategi dengan metode 

diskusi, tapi strategi yang menyenangkan dan 

menarik bagi siswa sangat diperlukan untuk 

mengatasi kerendahan minat belajar siswa. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ibu 
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Siti Fatonah selaku guru kelas 5A beliau 

menyampaikan:  

“Siswa diajak bermain, dengan materi 

yang disisipi permainan, siswa akan 

tertarik dengan pembelajaran”.
57

 

Hal tersebut sama dengan yang 

disampaikan oleh ibu Rusminatin selaku guru 

kelas 5C beliau menyampaikan:  

“Memakai debat kelompok agar siswa 

termotivasi untuk bersaing dengan 

kelompok lain”.
58

  

Karena dengan debat kelompok, 

siswa akan lebih tertarik dengan materi yang 

sedang dibahas. Saat siswa memperhatikan 

materi tersebut maka siswa akan faham 
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dengan apa yang akan di debatkan dengan 

kelompok lain. 

Pembelajaran di jam terakhir 

suasana kelas akan sangat berbeda dengan 

pembelajaran di jam pertama maka guru akan 

membedakan strategi yang digunakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan ibu Marfu’ah bahwa: 

“Strategi yang digunakan antara jam 

terakhir dengan jam pertama juga 

berbeda. Biasanya jam terakhir saya 

memberikan penugasan, soal lisan 

serta agar anak punya minat 

membaca, kita member penugasan 

sesuai dengan materi yang diajarkan, 
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agar anak mau membuka buku 

pelajaran dan membacanya”.
59

 

Peneliti juga mewawancarai siswa 

kelas 5A yang bernama Andin mengatakan 

bahwa: 

“Menasehati siswa dan disuruh maju 

untuk mengulang materi yang 

disampaikan.”
60

 

Berdasarkan wawancara dengan 

informan di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

bahwa strategi yang dilakukan guru pada saat 

jam terakhir adalah strategi yang dapat 

menarik perhatian siswa. Seperti 

pembelajaran yang disisipi permainan yang 

menyenangkan serta sesuai dengan materi 

yang ada. 
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Hasil observasi peneliti, dari 

beberapa guru di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

yang mengajar jam terakhir tersebut memiliki 

perbedaan dalam mengolah strategi. 

Perbedaan itu tergantung dengan materi yang 

disampaikan dan keadaan siswa di kelas. Jika 

bu Siti fatonah akan mengajak siswa untuk 

bermain, bu Rusminatin akan menggunakan 

debat kelompok agar siswa termotivasi untuk 

bersaing, serta jika bu Marfu’ah akan 

memberikan penugasan yang berhubungan 

dengan buku pelajaran agar siswa tertarik 

untuk membaca. Semua strategi dan metode 

tersebut akan disesuaikan dengan materi yang 

akan diajarkan. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan kepala MI Mamba’ul Huda Ngabar 
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untuk masalah strategi yang digunakan di jam 

terakhir bahwa guru memakai strategi yang 

dapat menarik perhatian siswa seperti diskusi. 

Saat anak mulai mengantuk dan tidak 

konsentrasi, anak akan diarahkan untuk cuci 

muka terlebih dahulu dengan tujuan agar 

anak lebih segar. 

Strategi pembelajaran harus dipilih 

dengan tepat agar sesuai dengan materi dan 

keadaan kelas di jam terakhir. Strategi yang 

dapat menarik perhatian siswa akan sangat 

berguna untuk materi yang akan diajarkan. 

Menggunakan strategi pembelajaran yang 

sesuai dapat memenuhi tujuan pembelajaran. 

Mengajar pada dasarnya mengajari 

siswa bagaimana mengingat, bagaimana 

berpikir, dan bagaimana memotivasi diri 
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sendiri. Pemilihan strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan materi akan mempermudah 

guru dalam proses pembelajaran. 

b. Alasan guru memilih strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran penting untuk 

menarik perhatian siswa. Dengan strategi 

pembelajaran yang menarik, guru akan 

terbantu dalam menyampaikan materi. 

Khususnya di jam terakhir, guru akan terbantu 

dengan strategi yang dapat menarik minat 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara dengan ibu 

Rusminatin selaku guru kelas 5C, mengatakan 

bahwa : 

“Untuk menambah semangat belajar 

siswa, dengan menggunakan debat 

kelompok, siswa akan termotivasi 
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untuk bersaing dengan kelompok 

lain.”
61

 

Berdasarkan wawancara dengan ibu 

Siti fatonah selaku guru kelas 5A, 

mengatakan bahwa :  

“Agar anak semangat dalam 

mengikuti pembelajaran serta tidak 

ada perbedaan minat belajar dengan 

jam pertama.”
62

 

Berdasarkan wawancara dengan ibu 

Marfu’ah selaku guru kelas 5B, mengatakan 

bahwa : 

“Dengan penugasan sesuai buku 

pelajaran, akan meningkatkan minat 

membaca siswa, otomatis siswa akan 
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membaca dan mempelajarai buku 

pelajaran.”
63

  

Berdasarkan wawancara di atas, 

bahwasannya alasan guru dalam 

menggunakan strategi yaitu untuk membuat 

susasana belajar agar sesuai dengan materi 

yang diajarkan. Guru menggunakan strategi 

pembelajaran untuk menarik perhatian siswa, 

meningkatkan semangat belajar, 

menstabilkan minat belajar siswa agar sama 

dengan jam pembelajaran sebelumnya serta 

meningkatkan minat membaca dan 

mempelajari materi di buku pelajaran. 

Alasan guru menggunakan strategi 

pembelajaran di jam terakhir tidak lepas dari 

lingkup minat belajar. Minat belajar yang 
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terbentuk dengan strategi yang digunakan 

guru akan  memberikan suntikan minat 

terhadap pembelajaran. Siswa akan antusias 

dengan materi yang disampaikan guru.  

Dari observasi peneliti terhadap guru 

kelas 5 yang mengajar di jam terakhir, guru 

mempunyai alasan yang kuat saat 

menggunakan strategi pembelajaran. Perlu 

diketahui, letak kelas 5 berada di kelas 

darurat yang ruangannya sempit dan panas 

saat siang. Keadaan yang seperti itu, akan 

menghambat proses pembelajaran yang 

dilakukan guru saat jam terakhir.  Akhirnya 

guru menggunakan strategi yang dapat 

meningkatkan minat siswa. 

c. Cara guru menyesuaikan strategi 

pembelajaran dengan materi 



100 

 

Guru harus mampu menyesuaikan 

strategi dengan materi yang diajarkan. Dengan 

strategi yang sesuai dan mendukung, siswa 

akan tertarik dengan materi yang 

disampaikan. 

Berdasarkan wawacara dengan ibu 

Siti fatonah selaku guru kelas 5A mengatakan 

bahwa : 

“Dengan memberikan tugas setiap 

individu atau bisa juga setiap 

kelompok seandainya tidak selesai 

bisa untuk pekerjaan rumah.”
64

 

Berdasarkan wawancara dengan ibu 

Marfu’ah selaku guru kelas 5B, mengatakan 

bahwa :  
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“Menyesuaikan pertanyaan dan 

penugasan dengan materi yang 

diajarkan.”
65

 

Berdasarkan wawancara dengan ibu 

Rusminatin selaku guru kelas 5C, 

mengatakan bahwa :  

“Kita membuat strategi agar anak 

tertarik dengan pembelajaran, missal 

SKI saya memakai kerja kelompok 

dan siswa berdemonstrasi. Cintohnya 

memakai strategi Jigsaw. Dan saya 

sebagai pengambil kesimpulan.”
66

 

Dari hasil informasi yang peneliti 

peroleh guru selalu memakai strategi yang 

membuat siswa dapat aktif dalam 

pembelajaran. Strategi yang membuat anak 
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aktif dalam mengikuti pembelajaran dapat 

melancarkan materi yang disampaikan oleh 

guru. 

Hasil observasi peneliti, ketiga guru 

dalam menyampaikan materi sangat 

memperhatikan keaktifan siswa. Guru 

menyesuaikan strategi dengan materi yang 

diajarkan yaitu menyisipkan permainan 

dalam proses pembelajaran di jam terakhir. 

Menyesuaikan strategi dengan materi 

sangat diperlukan dalam pembelajaran. Pada 

pembelajaran di jam terakhir, penyampaian 

materi harus mudah untuk ditangkap oleh 

siswa. Maka guru harus memahami materi 

yang akan disampaikan agar strategi yang 

akan digunakan dapat menyatu saat 

pembelajaran. 
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d. Reaksi siswa saat guru menggunakan strategi 

pembelajaran 

Penyampaian materi dengan strategi 

yang sudah dipilih akan memberikan 

perubahan pada keadaan minat belajar siswa. 

Selain itu, bisa dilihat dari reaksi siswa jika 

minatnya meningkat, maka strategi yang 

dilakukan oleh guru bisa dikatakan berhasil. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ibu Siti fatonah selaku guru kelas 5A, 

mengatakan :  

“Dengan strategi bermain, keadaan 

siswa di jam terakhir tidak berbeda 

dengan jam pertama, keadaan siswa 

lebih stabil dalam mengikuti 

pembelajaran.”
67
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Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Andin siswa kelas 5A, dia mengatakan bahwa  

“Ada yang mendengarkan dan tidak 

ramai. Tapi juga ada yang tidak 

menghiraukan dan kembali tidak 

memperhatikan.”
68

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Zayyan siswa kelas 5B, mengatakan bahwa : 

“Kalau saya takut, dan langsung 

memperhatikan.”
69

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa dengan 

menggunakan strategi pembelajaran, minat 

belajar siswa pada jam terakhir stabil dari jam 

sebelumnya serta saat siswa mulai meredup 

minat belajarnya, maka dengan digunakan 
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strategi  pembelajaran minat siswa akan 

meningkat dengan disertai takut saat ada 

pertanyaan yang harus dijawab siswa tidak 

dapat menjawab. 

Hasil observasi peneliti bahwa pada 

pembelajaran yang dilakukan ibu Siti fatonah 

pada pembelajaran IPS menggunakan strategi 

permainan yaitu tukar kartu soal. Siswa kelas 

5A antusias dengan permainan yang sedang 

di lakukan, suasana kelas menjadi semangat 

dan aktif. Hal itu berbeda dengan keadaan 

kelas di jam terakir saat peneliti melakukan 

observasi penjajakan awal lokasi penelitian. 

Menurut andin siswa kelas 5A setelah 

guru menggunakan strategi pembelajaran, 

siswa akan mulai memperhatikan guru saat 

menyampaikan materi. Tapi, masih ada siswa 
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yang tidak memperhatikan karena tidak 

tertarik dengan apa yang dilakukan oleh guru. 

Menurut zayyan siswa siswa kelas 5B 

setelah guru menggunakan strategi 

pembelajaran, siswa akan takut karena jika 

tidak memperhatikan materi, siswa akan 

kesulitan dalam menjawab kuis yang 

disisipkan oleh guru dalam penyampaian 

materi. 

Perubahan sikap siswa saat proses 

pembelajaran adalah tujuan digunakannya 

strategi pembelajaran saat mengajar di jam 

terakhir. Peningkatan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

e. Strategi khusus yang diterapkan di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 
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Setiap instansi pendidikan 

mempunyai cara tersendiri dalam 

menyalurkan materi kepada siswa. Karena, 

setiap sekolah memiliki visi dan misi 

tersendiri untuk siswanya. Strategi khusus 

merupakan strategi yang digunakan untuk 

menangani siswa saat pembelajaran jam 

terakhir. 

Berasarkan hasil wawancara dengan 

bapak Ali syahadat selaku kepala madrasah, 

mengatakan bahwa :  

“Pada jam terakhir  guru akan 

mengajak siswa kelas 5 untuk pindah 

kelas, karena dengan pindah kelas 

siswa lebih fresh dan  fokus.”
70
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Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ibu Siti fatonah selaku guru kelas 5A, 

mengatakan bahwa :  

“Anak yang malas digabungkan 

dengan anak yang minatnya besar 

untuk memancing anak agar berminat 

dan tidak malas dalam mengikuti 

pembelajaran.”
71

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ibu Rusminatin selaku guru kelas 5C, 

mengatakan bahwa :  

“Bervariasi, tinggal kita mengikuti 

pokok bahasan yang disampaikan. 

Misalnya aqidah serta ada dalil dari 

Al Qur’an maka saya membuat media 

dengan ayat yang ditulis terpisah dan 
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anak disuruh untuk menyusun dalam 

berkelompok, kemudian 

dihafalkan.”
72

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, 

strategi khusus yang digunakan oleh guru di 

Mamba’ul Huda Ngabar merupakan strategi 

yang sama dengan instansi lain. 

Menggunakan strategi yang dapat menarik 

minat siswa serta membuat siswa senang 

untuk mengikuti pembelajaran. 

Hasil observasi peneliti bahwa di MI 

Mamba’ul Huda tidak ada strategi khusus 

yang digunakan pada jam terakhir. Tapi, 

dalam pembelajaran guru akan selalu 

memperhatikan semua siswa di kelas. Karena 

pada jam terkahir siswa lebih rendah 
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minatnya dalam mengikuti pembelajaran. 

Guru menggunakan strategi Tanya jawab 

acak untuk mengontrol minat belajar siswa. 

Berdasar hasil wawancara dengan 

bapak Ali syahadat selaku kepala sekolah 

bahwa guru akan mengajak siswa untuk 

pindah kelas, karena ruang kelas yang saat ini 

ditempati siswa kelas 5 merupakan kelas 

darurat dan cenderung sempit. Maka guru 

mengajak siswa untuk pindah ke ruang kelas 

utama yang saat jam pertama dan setelahnya 

digunakan oleh kelas satu sampai kelas dua. 

Pindah ruang kelas dapat menyegarkan 

suasana kelas yang awalnya sempit menjadi 

lebih luas. 

Pemilihan strategi khusus perlu dalam 

pembelajaran di jam terkahir untuk 
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mengontrol minat siswa. Tapi, jika strategi 

yang sering digunakan oleh guru atau strategi 

umum sudah bisa mengontrol minat belajar 

siswa, maka tidak lagi diperlukan strategi 

khusus. 

Strategi khusus yang digunakan di MI 

Mambaul Huda Ngabar pada kelas 5 adalah 

dengan membawa siswa untuk pindah kelas. 

Dengan pindah kelas siswa akan mendapat 

suasana baru, proses pembelajaranpun akan 

mudah dilakukan dengan ruang kelas yang 

nyaman. 

Hasil wawancara upaya yang 

dilakukan guru dalam meningkatkan minat 

belajar pada jam terakhir di MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo, hanya mengakar 

pada penguasaan materi oleh guru. 
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Kesimpulan upaya guru MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo dalam meningkatkan 

minat belajar pada jam terakhir dari aspek 

strategi, yaitu strategi yang menarik, 

pembelajaran yang menyenangkan, 

menyesuaikan strategi dengan materi, 

menegur siswa yang tidak memperhatikan 

materi, strategi yang mengajak siswa aktif, 

membuat siswa takut jika tidak 

memperhatikan serta menjadikan satu 

kelompok antara siswa yang aktif dengan 

siswa yang kurang aktif. Sehingga dengan 

upaya yang dilakukan guru, sangat membantu 

siswa dalam mencapai hasil belajar yang baik 

dan memuaskan. 
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2. Upaya guru dalam meningkatkan Minat belajar 

siswa pada pembelajaran jam terakhir di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo dari aspek 

media pembelajaran. 

a. Pemanfaatan media pembelajaran di kelas 

Setiap pembelajaran untuk anak 

tingkat sekolah dasar diperlukan kreatifitas 

guru dalam menyampaikan materi agar saat 

pembelajaran berlangsung materi dapat 

terserap oleh siswa dengan baik. Media 

membantu guru untuk lebih mudah dalam 

menjelasan materi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ibu Marfu’ah selaku guru kelas 5B, 

mengatakan bahwa : 

“Kalau saya media itu apa adanya 

yang ada dikelas seumpama pelajaran 
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bahasa, di bacaan buku juga sudah 

ada. Menggunakan media yang 

sederhana saja.”
73

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ibu Rusminatin selaku guru kelas 5C, 

mengatakan bahwa :  

“Memanfaatkan media semaksimal 

mungkin, jika masih kurang biasanya 

saya membawa media sendiri yang 

sesuai dengan materi yang saya 

sampaikan.”
 74

 

Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan bapak Ali syahadat selaku kepala 

Madrasah, mengatakan bahwa :  

“Pemanfaatan media belum maksimal 

oleh guru yang sudah berumur, 
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biasanya guru muda lebih telaten 

untuk pemanfaatan media.”
75

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

diatas kedua guru menggunakan media yang 

tersedia di kelas. Media tersebut adalah 

media sederhana yang tersedia diruang kelas, 

seperti gambar dalam buku pelajaran. Jika 

masih kurang maksimal, guru membawa 

media dari rumah. 

Berdasarkan informasi dari kepala 

madrasah bapak Ali syahadat, pemanfaatan 

media di kelas masih kurang maksimal oleh 

guru yang sudah berumur. Biasanya guru 

yang membawa media sendiri adalah guru 

muda atau guru yang baru bergabung di 

madrasah. 
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Hasil observasi peneliti pada 

pemanfaatan media di kelas bahwa guru lebih 

banyak memanfaatkan media di kelas seperti 

papan tulis dan buku pelajaran. Masih jarang 

guru yang membawa media lain seperti 

media belajar berbasis peraga nyata.  

Media belajar penting untuk 

penyampaian materi. Media belajar dapat 

menarik minat siswa untuk memperhatikan 

materi yang disampaikan oleh guru. Maka 

dari itu, guru harus kreatif dalam 

menggunakan media pembelajaran agar siswa 

dapat menyerap materi dengan maksimal. 

b. Mengelola media pembelajaran saat siswa 

tidak memperhatikan. 

Pembelajaran pada jam terakhir minat 

belajar siswa akan menurun. Jika minat siswa 
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dalam belajar menurun, pembelajaran menjadi 

kurang kondusif. Penyampaian materi oleh 

guru menjadi tidak maksimal. Mengelola 

media pembelajaran dapat membantu guru 

dalam menyampaikan materi. Saat  

Berdasarkan wawancara dengan ibu 

Siti fatonah selaku guru kelas 5A, mengatakan 

bahwa :  

“Anak disuruh mengulangi materi 

yang disampaikan dengan 

menggunakan alat peraga yang saya 

gunakan.”
76

 

Berdasarkan wawancara dengan ibu 

rusminatin selaku guru kelas 5C, mengatakan 

bahwa :  
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“Kita tegur, serta disuruh merangkai 

kembali potongan ayat yang disusun 

teman satu kelompok.”
77

 

Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan salah satu siswa kelas 5A yang 

bernama Andin, bahwa :  

“Biasanya gambar yang diurutkan 

serta ditempel di papan tulis.”
78

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas 

kedua guru akan menegur siswa saat siswa 

tidak memperhatikan materi. Setelah 

menegur dan menasehati, guru akan 

memberikan tugas bagi siswa yang tidak 

mempeerhatikan untuk mengulang materi 

dengan media yang sudah digunakan oleh 

guru. 

                                                           
 

77
 Lihat transkip wawancara 16/W/GK/21-II/2019 

 
78

 Lihat transkip wawancara 4/W/S/21-II/2019 



119 

 

Berdasarkan wawancara dengan 

Andin siswa kelas 5A saat siswa tidak 

memperhatikan guru memakai media yang 

menarik seperti media gambar yang ditempel 

pada papan tulis. Gambar akan menarik 

perhatian siswa untuk penasaran akan hal 

yang baru. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, 

guru di MI Mamba’ul Huda dalam 

memanfaatkan media saat siswa tidak 

memperhatikan sudah bagus. Akan tetapi 

media yang digunakan oleh guru adalah 

media yang ada di kelas seperti papan tulis 

dan buku ajar yang ada gambarnya. 

Seharusnya guru membawa media ajar yang 

lebih menarik agar siswa semakin berminat 

mengikuti pembelajaran. 



120 

 

Mengelola media pembelajaran di jam 

terakhir sangat penting untuk tujuan 

pembelajaran. Media yang sesuai dengan 

kondisi siswa akan membantu guru 

menguasai suasana kelas. 

c. Media dari rumah 

Jam terakhir menuntut guru untuk 

kreatif dan inovatif. Guru harus dapat 

menguasai materi yang akan diajarkan yang 

disertai penguasaan media pembelajaran. Jika 

media yang sesuai dengan materi tidak tersedia 

di madrasah, guru hendaknya membawa media 

dari rumah. 

Berdasarkan wawancara dengan ibu 

Siti fatonah selaku guru kelas 5A, mengatakan 

bahwa :  
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“Tergantung dengan materinya. 

Contohnya seperti macam-macam 

tabungan, kita tunjukkan polis, kita 

jelaskan tentang polis tersebut di 

depan anak-anak.”
79

 

Berdasarkan wawancara dengan ibu 

Rusminatin selaku guru kelas 5C,  

mengatakan bahwa :  

“Terkadang bawa, seumpama di 

sekolah tidak ada saya bawa sendiri 

dari rumah seperti card short, 

biasanya saya bawa sendiri.”
80

 

Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan bapak Ali syahadat selaku kepala 

madrasah, mengatakan bahwa :  
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“Ada yang membawa ada juga yang 

tidak membawa. Lebih disesuaikan 

dengan materi yang akan disampaikan 

guru.”
81

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan diatas, ibu Siti fatonah akan melihat 

materi yang akan disampaikan terlebih 

dahulu, baru akan menentukan membawa 

media dari rumah atau memanfaatkan media 

yang ada di sekolah. Ibu Rusminatin juga 

hampir sama, jika di sekolah belum ada 

media yang sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan, maka beliau akan membawa 

media dari rumah. 

Berdasarkan  hasil wawancara dengan 

bapak Ali syahadat selaku kepala madrasah, 

                                                           
 

81
 Lihat transkip wawancara 6 /W/KM/21-II/2019 



123 

 

guru di MI Mamba’ul Huda Ngabar akan 

membawa media sendiri dari rumah. Tapi 

juga ada guru yang tidak membawa media 

sendiri dari rumah. Alasannya adalah guru 

akan menyesuaikan media dengan materi 

yang ada. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, 

guru jarang membawa media dari rumah. 

Guru memanfaatkan media yang tersedia di 

sekolah. Hanya beberapa guru yang 

membawa media dari rumah, seperti ibu Siti 

fatonah saat mengajar IPS di kelas 5C beliau 

membawa media berupa gambar untuk 

memudahkan menyampaikan materi. 

Media pembelajaran perlu untuk 

kemudahan guru dalam pembelajaran. 

Dengan media yang menarik siswa akan 
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tertarik dengan materi yang diajarkan guru. 

Membawa media sendiri dari rumah 

merupakan pilihan jika di Madrasah belum 

menyediakan media yang sesuai dengan 

materi. 

d. Media khusus di jam terakhir 

Setiap instansi atau madrasah akan 

memiliki masalah tersendiri dalam 

menyampaikan materi kepada siswa. Jam 

terakhir adalah pusatnya permasalahan yang 

timbul akibat minat siswa yang menurun. 

Maka dari itu madrasah akan memakai media 

khusus untuk menangani permasalahan di 

jam terakhir. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ibu Siti fatonah selaku guru kelas 5A, 

mengatakan bahwa :  
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”Media khusus yang digunakan di jam 

terakhir di sini sepertinya tidak ada. 

Kembali lagi menyesuaikan media 

dengan materi”
82

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ibu Rusminatin selaku guru kelas 5C, 

mengatakan bahwa :  

“Memberikan media yang bisa 

menarik minat siswa, seperti tadi ada 

card short yang disusun oleh masing-

masing kelompok. Kalau media 

khusus tidak ada, tapi dibedakan 

dengan jam pertama. Intinya 

disesuaikan dengan materi.”
83
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Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan bapak Ali syahadat selaku kepala 

madrasah, beliau mengatakan bahwa :  

“Media khusus yang digunakan di jam 

terakhir di sini sepertinya tidak ada. 

Kembali lagi menyesuaikan media 

dengan materi”
84

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, 

guru menggunakan media yang umum 

digunakan oleh seorang guru. Media yang 

digunakan oleh guru di MI Mamba’ul huda 

tidak termasuk kategori khusus. Guru di MI 

Mamba’ul huda Ngabar menggunakan media 

yang menarik dan dapat membuat siswa 

berminat mengikuti pembelajaran. Kepala 

madrasah juga menguatkan hal itu dengan 
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hasil wawancara dengan bapak Ali syahadat 

selaku kepala madrasah. Tidak ada media 

khusus yang digunakan di MI Mamba’ul 

Huda Ngabar. Guru hanya menyesuaikan 

media dengan materi yang sudah ada. 

Media khusus diperlukan untuk 

menangani siswa yang butuh perhatian lebih. 

Tapi, jika dengan media yang biasa 

digunakan sudah mencukupi, maka media 

khusus sudah tak diperlukan lagi. 

Dengan demikian, dapat dimengerti 

bahwa upaya guru di MI Mamba’ul Huda 

Ngabar Ponorogo dalam meningkatkan minat 

belajar pada jam terakhir dari aspek media 

diantaranya yaitu memanfaatkan media yang 

tersedia di kelas, mempersiapkan media 

sebelum masuk kelas yang di bawa dari 
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rumah, memakai media untuk mengulang 

materi, memakai media yang menarik, serta 

memanfaatkan media untuk mempermudah 

saat menyampaikan materi. 

Memilih media untuk pendidikan dan 

pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir 

siswa, sehingga makna terkandung di 

dalamnya dapat dipahami oleh siswa 

contohnya menggunakan media gambar dan 

poster. Kehadiran media dalam proses 

pengajaran jangan dipaksakan sehingga 

mempersulit tugas guru, tapi harus 

sebaliknya, yakni mempermudah guru dalam 

menjelaskan bahan pengajaran. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Upaya Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa Pada Pembelajaran Jam terakhir di 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo dari Aspek Strategi Pembelajaran. 

Guru adalah lahan bagi peserta didik untuk 

mengembangkan potensi akademiknya, baik dari 

potensi kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Guru 

merupakan pendidik dan orang tua kedua bagi anak-

anak, karena pendidik utama adalah orang tua 

mereka. Tugas guru sebagai pengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi kepada peserta didik. 

Upaya guru atau usaha guru dalam garis 

besar adalah suatu aktifitas yang dilakukan guru 
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dalam rangka membimbing, mendidik, mengajar, 

dan melakukan transfer knowledge kepada anak 

didik sesuai kemampuan dan keprofesionalan yang 

dimiliki sehingga mencapai suatu yang di inginkan 

atau hendak dicapai. Guru dalam perannya sebagai 

pengelola kelas, hendaknya mampu mengelola kelas 

sebagai lingkungan belajar. Kualitas belajar siswa 

dalam kelas bergantung pada guru serta kondisi 

umum dan suasana kelas. Minat belajar sangat 

berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. 

Penggunaan debat kelompok dapat 

membuat siswa tertarik pada pembahasan yang guru 

sampaikan. Debat kelompok mengajak siswa untuk 

berpartisipasi dalam kelompok. Setiap kelompok 

akan mempelajari materi agar dapat menguasai 

materi yang sedang dibahas. Menggabungkan siswa 

yang minatnya rendah dengan siswa yang 
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mempunyai minat belajar tinggi akan memancing 

anak yang minat belajarnya rendah untuk aktif 

mengikuti pembelajaran.  

Pembelajaran pada jam terakhir 

membutuhkan strategi yang sesuai dengan keadaan 

kelas serta keadaan siswa. Guru akan menyesuaikan 

strategi yang digunakannya dengan keadaan kelas 

yang akan di pimpinnya. Penggunaan strategi yang 

menyenangkan dan menarik bagi siswa sangat 

diperlukan untuk mengatasi kerendahan minat 

belajar siswa.  Memilih sistem pendekatan belajar 

mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup 

masyarakat. Memilih cara pendekatan belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif 

untuk mencapai sasaran. Bagaimana cara guru 

memandang suatu persoalan, konsep, pengertian dan 
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teori yang guru gunakan untuk memecahkan kasus, 

akan mempengaruhi hasilnya. 

Strategi yang guru gunakan pada jam 

terakhir dibedakan dengan strategi pada jam pertama 

karena keadaan siswa serta keadaan kelas sudah 

berbeda. Saat jam terakhir siswa sudah lelah dan 

segera ingin pulang. Strategi guru pada jam terakhir 

adalah strategi yang menarik untuk siswa. Seperti 

pembelajaran yang disisipi permainan yang sesuai 

dengan materi. Memberikan penugasan serta soal 

lisan dapat menumbuhkan minat baca siswa pada 

buku pelajaran. Hal tersebut sesuai dengan salah satu 

dari empat strategi dasar dalam belajar mengajar 

yaitu mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi 

dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan 

kepribadian anak didik. Sasaran yang dituju  harus 

jelas dan terarah. 
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Strategi diskusi yang digunakan pada jam 

terakhir dapat mengajak siswa untuk mempelajari 

materi dengan teman satu kelompok. Berdiskusi 

dengan teman satu kelompok dapat digabungkan 

dengan strategi jigsaw. Penggunaan strategi jigsaw 

membuat siswa termotivasi untuk bersaing dengan 

kelompok lain.  

Alasan guru menggunakan strategi 

pembelajaran adalah agar anak semangat dalam 

mengikuti pembelajaran serta tidak ada perbedaan 

minat belajar antara jam pertama dan jam terakhir. 

Menstabilkan minat belajar siswa merupakan tujuan 

utama digunakannya strategi pembelajaran. Hal 

tersebut menjadi standar batas minimal keberhasilan 

untuk melakukan evaluasi pembelajaran serta untuk 

menilai sejauh mana keberhasilan tugas-tugas yang 

telah dilakukan. 



134 

 

Pembelajaran pada jam terakhir menuntut 

guru untuk aktif dalam menggunakan strategi. 

Pemahaman materi ajar merupakan hal utama yang 

guru persiapkan, agar strategi yang akan digunakan 

dapat menyatu dengan materi yang akan diajarkan. 

Penyampaian materi pada jam terakhir diharapkan 

mudah untuk ditangkap oleh siswa.  

Penggunaan strategi pada jam terakhir akan 

dikatakan berhasil jika minat belajar siswa 

mengalami perubahan, yaitu perubahan dari malas 

mengikuti pelajaran menjadi antusias serta 

bersemangat dalam kelas. Hasil observasi peneliti 

bahwa pembelajaran yang dilakukan ibu Siti fatonah 

pada pembelajaran IPS menggunakaan strategi tukar 

kartu soal. Siswa kelas 5A antusias dengan 

permainan yang sedang dilakukan, suasana kelas 

menjadi aktif. Hal itu berbeda dengan keadaan siswa 
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saat peneliti melakukan kegiatan Magang 2 tahun 

2018. Peningkatan minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran pada jam terakhir sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

Tidak ada strategi khusus yang digunakan 

guru di MI Mamba’ul Huda Ngabar. Guru hanya 

menggunakan strategi yang dapat membuat siswa 

senang untuk mengikuti pembelajaran. Hanya saja 

kelas lima yang ruang kelasnya terletak pada kelas 

darurat yang cenderung sempit, saat jam terakhir 

guru akan mengajak siswa pindah ruang kelas 

menuju kelas utama yang saat jam pertama dan 

seterusnya digunakan oleh kelas dua. Pindah ruang 

kelas dapat menyegarkan suasana kelas yang 

sebelumnya sempit menjadi lebih luas.  

Saat peneliti melakukan observasi pada jam 

terakhir saat itu pembelajaran IPS guru mengajak 
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siswa menuju kelas yang lebih luas, dikarenakan 

ruang kelas 5 merupakan kelas darurat yang sempit 

dan pengap. Guru mengajak siswa menuju ruang 

kelas yang lebih luas yaitu ruang kelas utama yang 

pada jam sebelumnya dipakai oleh kelas 1. Strategi 

perpindahan ruang kelas menjadi strategi yang pas 

untuk mengatasi minat belajar siswa yang rendah 

serta dapat mempermudah guru melakukan strategi 

lainnya seperti menggunakan formasi tempat duduk 

huruf U serta mengajak siswa belajar sambil 

bermain. Minat siswa meningkat dengan strategi 

tersebut. Terbukti dengan antusiasnya siswa dalam 

menanggapi setiap pertanyaan yang guru lontarkan 

serta siswa antusias mengikuti permainan yang guru 

arahkan. Hal itu sesuai dengan teori memilih dan 

menetapkan prosedur, metode, dan tekhnik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif 
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sehingga dapat dijadikan pasangan oleh guru dalam 

menunaikan kegiatan belajarnya. Dengan sasaran 

yang berbeda, guru hendaknya dapat menggunakan 

beberapa metode yang akan digunakannya agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Siswa yang 

antusias dalam menanggapi pertanyaan dan 

mengikuti permainan yang guru arahkan termasuk 

salah satu jenis minat yaitu minat terhadap 

pengetahuan dan pemecahan masalah. 

Pemilihan strategi khusus perlu dalam 

pembelajaran di jam terakhir. Untuk mengontrol 

minat siswa. Tapi jika dengan strategi umum yang 

digunakan guru sudah dapat menangani siswa, maka 

tidak diperlukan strategi khusus.  

Minat merupakan faktor penting dalam 

kegiatan belajar siswa. suatu kegiatan belajar yang 

dilakukan tidak sesuai dengan minat siswa akan 
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memungkinkan berpengaruh negative terhadap hasil 

belajar siswa yang bersangkutan. Adanya minat dan 

tersedianya rangsangan yang ada sangkut pautnya 

dengan diri siswa, maka siswa akan mendapatkan 

kepuasan batin dari kegiatan belajar. 

 

B. Upaya Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa Pada Pembelajaran Jam terakhir di 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo dari Aspek Media Pembelajaran. 

Pembelajaran pada anak tingkat sekolah 

dasar membutuhkan media dalam penyampaian 

materi. Media pembelajaran merupakan alat yang 

digunakan oleh guru untuk mempermudah 

penyampaian materi. Materi yang diajarkan oleh 

guru dapat terserap dengan baik jika siswa 

mempunyai ketertarikan terhadap pembelajaran. 
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pembelajaran pada jam terakhir menuntut guru untuk 

kreatif dalam menggunakan media belajar. 

Pada observasi peneliti, penggunaan media 

yang sederhana dapat menarik minat siswa. contoh 

media sederhana yaitu buku ajar serta kertas kosong. 

Kertas kosong merupakan media sederhana yang 

guru gunakan karena dengan keterbatasan media 

yang madrasah sediakan. Kertas kosong dibagikan 

kepada siswa yang selanjutnya siswa diajak untuk 

membaca materi yang ada di buku ajar. Setelah 

selesai, siswa diarahkan untuk membuat satu soal 

yang selanjutnya harus ditukarkan dengan teman 

secara acak. Saat semua siswa sudah mendapat soal 

semua, guru akan mulai mengolah media tersebut 

untuk dijadikan fokus pembalajaran. Dengan media 

yang guru gunakan tersebut membuat siswa berminat 
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mengikuti pembalajaran. Minat membaca buku yang 

menjadi sumber belajar menjadi meningkat. 

Memakai buku ajar merupakan salah satu 

pemanfaatan media yang sederhana. Memanfaatkan 

media yang tersedia di kelas dengan maksimal 

merupakan langkah yang mudah guru lakukan. Jika 

penggunaan media sederhana yang tersedia di kelas 

masih belum mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi, guru dapat membawa media 

yang sudah dipersiapkan di rumah atau media yang 

disiapkan sebelum masuk kelas. Media belajar 

penting untuk penyampaian materi yang 

membutuhkan visual untuk siswa.  

Sebelum memulai pembelajaran di jam 

terakhir guru melihat materi yang akan disampaikan 

saat masuk kelas. Jika di kelas media yang guru 

butuhkan untuk menyampaikan materi belum ada, 
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guru akan membawa media yang sudah disiapkan 

sesuai bahan ajar.  

Pada jam terakhir di sekolah, guru dituntut 

untuk kreatif dalam mengelola media yang sudah 

dipersiapkan. Saat siswa tidak memperhatikan 

kegiatan belajar, guru menyuruh siswa untuk 

mengulang materi yang diajarkan menggunakan 

media yang tersedia. Melakukan peneguran serta 

menasehati merupakan langkah awal sebelum 

mengarahkan siswa untuk mengulang materi 

menggunakan media yang guru gunakan. Contohnya 

media yang guru gunakan adalah media gambar 

yang diurutkan sesuai dengan bahan ajar. Media 

yang menarik seperti gambar dapat membuat siswa 

penasaran dengan materi yang diajarkan. Rasa 

penasaran tersebut merupakan pondasi agar siswa 

tertarik pada pembelajaran. Guru yang pandai 
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menggunakan media pembelajaran merupakan guru 

yang bisa memanipulasi media sebagai sumber 

belajar dan sebagai penyalur informasi dari bahan 

yang disampaikan kepada anak didik dalam proses 

belajar mengajar. 

Setiap instansi atau madrasah akan memiliki 

masalah tersendiri dalam menyampaikan materi 

kepada siswa. Jam terakhir adalah pusatnya 

permasalahan yang timbul akibat minat siswa yang 

menurun. Maka dari itu madrasah akan memakai 

media untuk menangani permasalahan di jam 

terakhir. 

Tidak ada media khusus yang guru gunakan 

saat jam terakhir di MI Mamba’ul Huda Ngabar. 

Hanya saja guru akan lebih memanfaatkan strategi 

pembelajaran lebih maksimal. Media yang guru 

bawa sendiri saat jam terakhir merupakan media 
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yang menarik bagi siswa. Menggunakan media yang 

sederhana dan murah sudah cukup untuk menunjang 

bahan ajar. Tujuan utama menggunakan media 

pembelajaran adalah untuk mempermudah guru 

bukan untuk mempersulit guru dengan media yang 

mahal dan sulit didapat. Penggunaan media gambar 

dan poster sesuai dengan taraf berfikir siswa sekolah 

dasar.  

Upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan minat belajar siswa pada jam terakhir 

di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo efektif 

dalam meningkatkan minat belajar siswa. Terbukti 

dengan antusias siswa saat mengikuti pembelajaran 

yang sudah disisipi strategi serta media yang 

menarik. Siswa menjadi aktif bertanya tentang 

materi yang sedang dibahas di kelas. Siswa antusias 

mengikuti arahan guru tentang bagaimana permainan 
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yang akan dilakukan. Permainan konsentrasi 

membuat siswa fokus dengan materi yang ada. 

Suasana kelas menjadi terkendali, serta kegiatan 

belajar di jam terakhir menjadi menyenangkan. Hal 

tersebut sesuai dengan tujuan digunakannya media 

pembelajaran yaitu menarik minat siswa terhadap 

pengetahuan dan pemecahan masalah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Upaya guru MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

dalam meningkatkan minat belajar pada jam 

terakhir dari aspek strategi, yaitu menggunakan 

strategi yang menarik seperti debat kelompok , 

membuat pembelajaran yang menyenangkan 

dengan diskusi serta jigsaw, menyesuaikan strategi 

dengan materi, menegur siswa yang tidak 

memperhatikan materi, strategi yang mengajak 

siswa aktif dengan mengajak siswa bermain 

dengan kartu soal, membuat siswa takut jika tidak 

memperhatikan serta menjadikan satu kelompok 

antara siswa yang aktif dengan siswa yang kurang 

aktif, mengubah tempat duduk siswa menjadi 
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formasi huruf U. Sehingga dengan upaya yang 

dilakukan guru, dapat membantu siswa dalam 

mencapai hasil belajar yang baik dan memuaskan. 

2. Upaya guru di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo dalam meningkatkan minat belajar pada 

jam terakhir dari aspek media diantaranya 

memanfaatkan media yang tersedia di kelas yaitu 

kertas kosong yang diubah menjadi kartu soal, 

mempersiapkan media sebelum masuk kelas yang 

di bawa dari rumah yaitu media gambar, memakai 

media untuk mengulang materi, memakai media 

yang menarik, serta memanfaatkan media untuk 

mempermudah saat menyampaikan materi. 

Memilih media untuk pendidikan dan pengajaran 

harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga 

makna terkandung di dalamnya dapat dipahami 

oleh siswa contohnya menggunakan media gambar 
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dan poster. Kehadiran media dalam proses 

pengajaran jangan dipaksakan sehingga 

mempersulit tugas guru, tapi harus sebaliknya, 

yakni mempermudah guru dalam menjelaskan 

bahan pengajaran. 

 

B. Saran 

1. Bagi Guru 

Lebih memperhatikan penggunaan strategi 

pembelajaran pada jam terakhir agar minat siswa 

stabil serta lebih kreatif dalam memilih media 

pembelajaran serta penggunaannya saat 

pembelajaran pada jam terakhir. 

2. Bagi Siswa 

Supaya lebih aktif dan berminat dalam mengikuti 

pembelajaran serta dapat memahami materi dari 

sumber belajar yang menyenangkan. 
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3. Bagi Madrasah 

Memberikan materi tetang strategi pembelajaran 

untuk jam terakhir kepada guru serta menjadikan 

media pembelajaran sebagai hal utama yang 

harus disiapkan oleh guru sebelum mengajar. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Semoga penelitian ini menjadi pemicu untuk 

peneliti selanjutnya khususnya dalam 

meningkatkan minat belajar pada siswa pada jam 

terakhir dengan penggunaan media dan strategi. 
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