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ABSTRAK 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara.  

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar 

bahasa Indonesia siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data 

wawancara,obeservasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan 

kepada kepala sekolah, dan pendidik. Observasi dilakukan untuk 

memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. Dokumentasi dilakukan 

untuk mendapatkan informasi mengenai dokumen terkait penelitian. 

 Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran secara daring di Madrasah Masyariqul anwar IV 

Sukabumi dikelas IV sudah terlaksana cukup baik. Upaya guru dalam 

meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia dengan langkah-langkah 

pembelajaran seperti Perencanaan Pembelajaran membuat silabus dan 

RPP, Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran, 

media pembelajaran, tingkatkan motivasi, sarana dan prasarana 

sekolah yang mendukung proses pembelajaran, dan pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran. Adapun untuk mengatasi hasil belajar guru 

kelas IV khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang 

nilainya masih dibawah KKM akan diberikan remedial baik berupa 

tugas tes tulis maupun ulangan harian. 

 

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Hasil belajar, Upaya Guru. 
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MOTTO 

 

 

 

ى َسِبْيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َوْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدل ه ْم بِالَِّتْي دْع  اِل  ا   
ِانَّ رَبََّك ه َو َاْعَلم  ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبْيِلِه َوَهَو َاْعَلم   ۗ  ِهَي َاْحَسن  

﴾521﴿بِاْلم ْهَتِدْيَن   
 

 

“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui 

siapa yang mendapat petunjuk.” 

 

 

(Q.S An- Nahl (16) : 125) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dalam penelitan dengan judul Analisis Upaya Guru dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Di Madrasah 

Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi ini penulis akan 

menjelaskan mengenai judul skripsi agar tidak membuat kesalah 

pahaman bagi pembaca untuk memahami judul skripsi tersebut. 

Adapun hal- hal yang berhubungan dengan judul tersebut  adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis secara umum merupakan aktivitas yang memuat 

sejumlah kegiatan seperti mengurai, memilah, dan 

membedakan  sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan 

kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya 

dan ditafsirkan maknanya.
1
 

2. Upaya. menurut Soerjano Soekanto, upaya memiliki 

arti:usaha, akal, ikhtiar, aspek dinamis kedudukan (status), 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka 

ia menjalankan suatu upaya, untuk mencapai suatu tujuan, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.
2
  

3. Guru dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah seorang 

yang pekerjaannya (profesinya) mengajar.
3
 

4. Hasil belajar. Istilah hasil belajar terdiri dari dua kalimat yaitu 

hasil dan belajar. Hasil yaitu suatu yang telah dicapai 

pembelajaran dalam belajarnya. Sedangkan, belajar 

                                                             
1 Putri dan Imaniyati, “Pengembangan Profesi Guru Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru.”Jurnal Pendidikan Manejemen Perkantoran. 

Vol 2 No 2,(Juli 2017) 
2 Hardiyanti, Dkk., “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar.”Al-Ikhtibar Jurnal Ilmu 

Pendidikan, Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2020). 
3 APA:Guru.2021. Pada KBBI Daring. Diakses pada tanggal 24 

Maret 2021. 
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merupakan perubahan tingkah laku, atau memaknai sesuatu 

yang diperoleh. 
4
 

5. Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran 

yang mendasar yang sudah diajarkan sejak Tk sampai dengan 

perguruan tinggi. Bahasa Indonesia mempunyai peran penting 

dalam proses pembelajaran.  

6. Peserta didik kelas IV, menurut Piaget siswa kelas IV berusia 

antara 9-10 tahun yang berada pada tahap perkembangan 

operasional konkret. Pada tahap ini anak telah mampu berpikir 

secara logis, fleksibel mengorganisasi dalam aplikasi terhadap 

benda konkret.
5
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 “Yayah Kustiah, „Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Metode Kompetensi dan Aktifitas 

(KOMPAK) .‟ Jurnal Educatio FKIP UNMA,Vol 6 No 1, (Juni 2020).” 
5
 Andi Fitriani, “Kedudukan Guru Sebagai Pendidik.” Jurnal Istiqra‟ 

vol. IV, No. 2 Maret 2017. 
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B. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan negara.  

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional, dikemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan guru atau pendidik merupakan tenaga 

professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.
6
 Melalui pendidikan manusia 

memperoleh ilmu untuk bekal kehidupan dalam kehidupan sehari-

hari dan untuk masa yang akan datang.  

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses interaksi 

atau hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik dalam 

satuan pembelajaran. Pendidik  atau guru sebagai salah satu 

kompunen dalam proses belajar mengajar memegang peranan 

yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar menyampaikan 

materi pembelajaran saja, tetapi lebih dari itu guru dapat 

dikatakan sebagai sentral pembelajaran. Guru harus kreatif, 

inisiatif dalam mengelola kelas karena gurulah yang mengetahui 

secara pasti kondisi atau situasi kelas terutama keadaan peserta 

didik  dengan latar belakangnya. 

Untuk meraih hasil belajar yang baik, tidak lepas dari peran 

guru yang baik pula didalam kelas. Guru yang baik menurut Ibnu 

Sina adalalah guru yang berakal cerdas, beragama, mengetahui 

cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak, 

berpenampilan tenang, teliti, telaten, sabar dan menonjol budi 

pekertinya. Selain itu, guru juga harus mengutamakan 

                                                             
6
 “Syofnidah Ifrianti, Membangun Kompetensi Pedagogik Dan 

Keterampilan Dasar Bagi Mahasiswa Melalui Lesson Study. Terampil Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar,Vol. 5 No. 1 (juni 2018).” 
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kepentingan umat dari pada kepentingan dirinya sendiri.  Menurut 

pendapat Al- Ghazali, guru yang baik yaitu guru yang memiliki 

sifat- sifat umum yaitu cerdas, sempurna akalnya, baik akhlaknya 

dan kuat fisiknya.
7
 

Seperti firman Allah  SWT dalam Q.S Al-Jumu‟ah: 2 

 

ٍِّهَ  ْي بََعَث فِى االُمِّ ٍِْهْم اٌتِِه  هَُىالذِّ ْىهُْم ٌَْتلُْىا َعلَ َرُسْىالً مِّ

ًْ َضلٍل  ٍِْهْم َوٌَُعلُِّمهُُم اْلِكتَب َواْلِحْكَمةَ َواِْن َكاوُْىا ِمْه قَْبَل لَفِ ٍْهٍ َوٌَُزكِّ بِ  مُّ

﴿٢ ﴾  

 

Artinya : Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang 

buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang 

membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan 

(jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab 

dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka 

benar-benar dalam kesesatan yang nyata.(QS.Al-

Jumu’ah:2) 

 

Allah sudah menyampaikan pada ayat tersebut gambaran 

seorang  guru yang teladan yang mengajarkan ilmu yang 

bermanfaat dan memiliki hati yang tulus dalam mengajar. Hasil 

belajar yang baik akan didapatkan oleh setiap siswa jika antara 

siswa dan guru memiliki hubungan yang baik berupa kenyamanan 

saat proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas, jika siswa 

senang dalam proses KBM maka siswa akan mudah memahami 

materi yang disampaikan oleh guru karna guru mengajar dengan 

hati. Untuk mewujudkan hal tersebut guru harus selalu kreatif 

serta terus berinovasi serta memberikan dorongan, motivasi, 

apresiasi dan bimbingan yang semuanya dipegang oleh guru di 

kelas. 

                                                             
7
 Putri Dan Imaniyati, “Pengembangan Profesi Guru Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru.” Jurnal Pendidikan Manejemen Perkantoran. 

Vol 2 No 2,(Juli 2017). 
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Hasil belajar digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui 

seberapa dalam seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. 

Untuk mengaktualisasikan hasil berapa hasil belajar tersebut 

diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi 

yang baik dan memenuhi syarat. Hasil belajar adalah perubahan 

yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakunya. Dalam konteks demikan maka hasil belajar merupakan 

perolehan dari proses belajar siswa sesuai dengan tujuan 

pengajaran (ends are being attined). 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada semua jenjang 

dan pedidikan Provinsi Lampung dilakukan dirumah peserta didik 

masing-masing terhitung mulai tanggal 17 maret 2020 sampai 

dengan saat ini guna mencegah peneluran Virus COVID 19.. 

Seluruh guru / pengajar agar menyikapi materi pembelajaran dan  

melaksanakan proses belajar mengajar melalui metode dalam 

jaringan (online) mampu melalui penugasan testrukture sesuai 

dengan kurikulum yang telah ditentukan serta melakukan hasil 

evaluasi setelah kegiatan pembelajaran. 

Mata pelajaran bahasa Indonesia sering kali kita anggap 

menjadi salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit, kesulitan 

yang sering dihadapi siswa sekolah dasar dalam menghadapi 

pembelajaran bahasa Indonesia, kesulitan dalam memahami teks 

dan juga kesulitan dalam memahami keterampilan berbahasa pada 

materi bahasa Indonesia tersebut. Pembelajaran  daring 

merupakan salah satu pembelajaran yang berbasis teknologi yang 

dapat diterapkan pada saat seperti ini, pembelajaran daring ialah 

singkatan dari dalam jaringan atau biasa sering disebut dengan 

pembelajaran online. Pembelajaran daring memiliki banyak 

kekurangan apalagi bagi siswa sekolah dasar dikarenakan 

keterbatasan pengetahuan tentang teknologi, keterbatasan 

pengetahuan orang tua sebagai fasilitator yang harus mendukung 

kegiatan pembelajaran siswa sangatlah penting namun banyak 

orang tua yang memiliki keterbatasan waktu untuk memantau 

kegiatan belajar anak.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 

Maret 2021 bersama bapak Witono selaku wali kelas dan  guru 
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bahasa Indonesia kelas IV diperoleh informasi bahwa kesulitan 

peserta didik dalam proses pembelajaran adalah peserta didik 

kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran dan ada beberapa 

siswa yang orang tuanya tidak memiliki smartphone yang 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar peserta didik dan 

kurangnya kemaksimalan dalam proses pembelajaran.
8
 Untuk 

mendapatkan suatu hasil belajar optimal, banyak dipengaruhi 

komponen- komponen belajar mengajar. Sebagai contoh 

bagaimana cara mengorganisasikan materi, metode yang 

diterapkan, media yang digunakan dan lain-lain. Untuk itu 

diperlukan suatu upaya dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran salah satunya dengan memilih strategi 

atau cara dalam menyampaikan materi agar diperoleh peningkatan 

hasil belajar perserta didik khususnya pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia. 

Berdasarkan prasurvey yang peneliti lakukan pada peserta 

didik kelas IV B MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi diperoleh 

data tentang ketuntasan belajar sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Nilai Ulangan Harian Kelas IV 

No Nilai Kategori  Jumlah Peserta didik persentase 

1. >70 Tuntas 15 60% 

2. <70 Tidak tuntas 9 40% 

Jumlah         24      100% 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian 

terfokus pada upaya-upaya yang dilakukan guru bahasa Indonesia  

kelas IVB di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi dalam 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya fokus peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

                                                             
8
 Wawancara dengan bapak Witono, guru bahasa indonesia kelas IV 

di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi, 10 maret 2021. 
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2. Adanya penggunaan pendekatan pembelajaran yang kurang 

tepat sehingga hasil belajar peserta didik belum maksimal. 

3. Pembelajaran bersifat Teacher centered dimana seluruh 

proses pembelajaran terpaku pada guru. 

D. Batasan Masalah 

Untuk lebih fokusnya penelitian yang akan dilakukan penulis, 

maka penulis membatasi masalah sebagai berikut Analisis upaya 

guru dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia  siswa  

kelas IV di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah 

yang diajukan adalah  “Bagaimana upaya guru dalam 

meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas IV di MI 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi”. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui upaya dilakukan guru dalam 

meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia kelas IV di MI 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi. 

G. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis 

Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai analisis upaya guru dalam meningkatkan 

hasil belajar peserta didik  serta Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan ilmu dan pengetahuan khususnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Bagi guru 

Meningkatkan kemampuan guru dalam meyampaikan materi 

dengan metode dan strategi yang berbeda – beda sebagai 

upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata 
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pelajaran Bahasa Indonesia dan meningkatkan 

profesioanalisme guru. 

 

b. Bagi sekolah  

Diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu 

sekolah untuk mengembangkan visi dan misinya serta dapat 

meningkatkan kinerja guru dan sekolah dengan adanya 

peningkatan profesioanalisme guru. 

c.  Bagi Peserta didik 

Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MI Musyariqul 

Anwar Sukabumi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

d. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat memperlancar proses pengembangan ilmu 

yang selama ini penulis dapatkan serta sebagai calon pendidik 

nantinya penulis dapat mempersiapkan startegi dan 

kemampuan dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik 

baik dari  segi afektif, kognitif, dan psikomotorik serta 

menambah pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan 

bekal untuk menjadi guru serta menambah wawasan 

keilmuan. 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febriani Nur Fadhilah, dengan 

judul upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VI mata pelajaran bahasa Indonesia di MI ma‟arif NU 1 

cilongok kecamatan cilongok kabupaten banyumas yang 

dilakukan pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VI dengan langkah- langkah pra intruksional. 

Intruksional, dan evaluasi. Upaya guru dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa mata pelajaran bahasa indonesia yaitu 

kesiapan fisik dan mental, tingkatkan kosentrasi, tingkatkan 

minat dan motivasi, gunakan strategi belajar dan uji hasil 

belajar. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan 

terletak pada hasil penelitian, pada penelitian yang peneliti 

lakukan upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa 
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dengan langkah- langkah perencanaan pembelajaran, proses 

pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
9
 

2. Penelitian yang dilakukan Nur Ni‟matul Khasanah, yaitu 

berupa upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Salatiga dan Madrasah Ibtidaiyah Ma‟arif Pulutan Salatiga 

Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar matematika 

kelas IV pada kedua madrasah yakni upaya dalam memotivasi 

siswa dengan menciptakan suasana kelas yang kompetitif, 

upaya dalam membimbing siswa di MIN Salatiga yakni les 

malam dan di MI Ma‟arif Pulutan yakni ekstra OSN ( 

Olimpiade Sains Nasional), upaya dalam proses pembelajaran 

di MIN Salatiga yaitu mengadakan sarapan pagi matematika 

dan di MI Ma‟arif Palutan mengadakan quiz di awal 

pembelajaran, menggunakan metode dan model pembelajaran 

yang variatif, menggunakan berbagai permainan dalam 

pembelajaran dan upaya dalam evaluasi yaitu ulangan harian, 

PTS (Penilaian Tengah Semester)  dan PAS (Penilaian Akhir 

Semester). Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah 

upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar bahasa 

Indonesia siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi.
10

 

3. Penelitian yang dilakukan Muchamamad Nur Rokhman, 

dengan judul upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV mata pelajaran Bahasa Jawa di MI Ma‟arif NU 

Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 

2020. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan upaya guru 

                                                             
9
 Febriani Nur Fadhilah, “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di MI Ma’arif  NU 

Cilongok Kecamatan Cilongok tahun ajaran 2017”, Skripsi, (Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto). 
10

 Nur Ni‟matul Khasanah, “Upaya Guru dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas IV di MIN Salatiga dan MI Ma’arif 

Pulutan Salatiga tahun ajaran 2018”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri 

Salatiga). 
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dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MI 

Ma‟arif NU Jipang dengan langkah-langkah pembelajaran pra 

intruksional, intruksional dan evaluasi. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Muchamad Nur Rokhman dengan 

penelitian ini yaitu penelitian ini pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia dan siswa kelas IV Sedangkan penelitian Nur 

Rokhman pada pembelajaran bahasa jawa dan siswa kelas 

IV.
11

 

4. Penelitian yang dilakukan Rizka Nurul Fajar dengan judul 

analisis upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa di masa pandemic (Studi Kasus Kelas 7 SMP Negeri 2 

Curug) Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa upaya peningkatan hasil belajar yang 

dilakukan oleh guru PAI di antaranya memaksimalkan peran 

dan tugasnya sebagai guru, memotivasi siswa secara langsung 

maupun tertulis. Perbedaan penelitian Rizka dengan penelitian 

ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian rizka ingin 

melihat upaya guru dan kendala guru PAI dalam 

meningkatkan hasil belajar di masa pandemic, sedangkan 

dalam penelitian ini peneliti ini meneliti mengenai bagaimana 

upaya guru bahasa Indonesia dalam meningkatkan hasil 

belajar.
12

  

5. Penelitian yang dilakukan Yayah Kustiah dengan judul 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia melalui metode Kompetisi dan Aktifitas 

(KOMPAK) Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah 

diterapkan metode kompetisi dan aktivitas  dari siklus I 

hingga siklus II. Jadi dapat disimpulkan metode kompetisi dan 

                                                             
11

 Muchamad Nur Rokhman, “Upaya Guru Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas VI Mata Pelajaran Bahasa Jawa di MI Ma’arif  

NU Jipang Kecamatan Karanglewas tahun ajaran 2020”, Skripsi, (Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto). 
12

 Rizka Nurul Fajar, “Upaya  Guru  PAI Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Di Masa Pandemi tahun ajaran 2021”, Skripsi, (Institut 

Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta). 
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aktivitas dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Perbedaan penelitian Yayah 

dengan penelitian peneliti adalah penelitian Yayah merupakan 

penelitian tindakan kelas sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 
13

 

 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (Field Reseach). Penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang dilakukan terjun langsung ke lapangan untuk 

meneliti guru  kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar 

IV Sukabumi. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif karena 

membutuhkan pemahaman fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku,persepsi, motivasi dan 

tindakan –tindakan lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

2. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Menurut Moleong metode kualitatif merupakan suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.  

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel dilakukan secara purposive, dan  

sumber data dilakukan secara  snowbaal, teknik pengumpulan 

data dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat iduktif 

                                                             
13

 Febriani Nur Fadhilah, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Metode Kompetisi dan Aktivitas 

tahun ajaran 2020”, Jurnal, (Jurnal Educatio FKIP UNMA). 
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/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.14
 

 

3. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada awal semester genap/ganjil 

tahun akademik 2020/2021, dan bertempat di Madrasah Ibtidaiyah 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi, Bandar Lampung. 

 

4. Subjek Penelitian  

Penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan 

(purposive sampling), yaitu teknik penentuan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya 

narasumber yang merupakan pihak paling tau mengenai apa yang 

ingi peneliti ketahui, atau pihak yang memudahkan peneliti 

menjelejahi situasi/objek yang akan diteliti.
15

 

Adapun subjek penelitian yang dijadikan informan dalam 

penelitian ini yaitu orang yang terlibat langsung dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar bahasa indonesia di MI Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala 

sekolah dan guru. Dalam penelitian ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa informa itulah yang dinilai dapat 

memberikan data yang valid, akurat serta reliabel terkait upaya 

guru dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa 

kelas IV di MI Masyariqul Anwar IV Sukabumi. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Observasi  

Poerwardani berpendapat bahwa observasi merupakan metode 

yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu 

kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk 

                                                             
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D) (Bandung: Alfabeta, 2018). 
15

 Lexy J Meleong, Metologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2017). 
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penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif 

mengandung aspek observasi didalamnya. Istilah observasi 

diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan 

“memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan 

memperhatikan secara akurat,mencatat fenomena yang muncul 

dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena 

tersebut
16

. Dalam penelitian ini observasi dilakukan guna untuk 

mengamati  upaya guru dalam proses belajar mengajar, serta 

bagaimana proses pembelajaran yang menjadi bahan penelitian 

peneliti.  

Tabel 2. 

Kisi – Kisi Lembar Observasi 

N

o

  

Indikator Aspek yang Diamati Realisasi 

Ya  Kad

ang/

Kad

ang 

Tida

k 

1

. 

 

 

 

 

 

 

Upaya dalam 

perencanaan 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

a. Guru membuat RPP 

Pembelajaran 

 

   

b. Guru membuat 

silabus 

pembelajaran 

 

   

c. Guru menyiapkan 

materi 

pembelajaran 

   

                                                             
16

 Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan...,h.175. 
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2

. 

Upaya dalam 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

a. Guru 

mengkondisikan 

peserta didik  

   

b. Guru melakukan 

apersepsi yang 

sesuai dengan 

materi 

pembelajaran 

   

c. Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

   

d. Guru menguasai 

materi 

pembelajaran 

   

e. Urutan penyajian 

pembelajaran 

   

f. Guru menggunakan 

teknik dan metode 

pembelajaran 

   

g. Guru menggunakan 

media pembelajaran 

   

h. Guru menggunakan 

strategi 

pembelajaran 

   

i. Guru 

menyampaikan 

semua materi 

pembelajaran 
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j. Guru menggunakan 

sumber belajar 

buku 

   

k. Guru 

mengutamakan 

keterlibatan siswa 

dalam pemanfaatan 

media pembelajaran 

   

2

. 

Upaya dalam 

Memotivasi  

a. Guru memberikan 

penguatan/ 

motivasi 

   

b. Guru memberikan 

pujian kepada 

peserta didik 

   

c. Guru memberikan 

nilai yang bagus 

sebagai simbol 

hasil belajar 

   

3

. 

Upaya dalam 

Membimbing 

Peserta Didik 

a. Guru membantu 

peserta didik dalam 

menggapai cita-

citanya 
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b. Guru 

memperlakukan 

peserta didik 

sebagai individu 

yang unik dan 

memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk belajar 

sesuai dengan 

keunikan yang 

dimilikinya 

   

4

. 

Upaya dalam 

Evaluasi 

a. Guru bersama peserta 

didik menyimpulkan 

pembelajaran 

   

b. Guru melaksanakan 

refleksi dan evaluasi 

pembelajaran 

   

c. Guru memberikan 

tugas pengayaan 

tindak lanjut 
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b. Wawancara 

  Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam serta dengan jumlah respondenya yang sedikit atau 

kecil
17

. Dalam penelitian ini Wawancara digunakan untuk 

menggali beberapa hal yang berkaitan dengan masalah 

pembelajaran. Wawancara sendiri dibagi menjadi tiga yakni 

wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara 

tak berstruktur. Sedangkan untuk penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Tujuan 

wawancara semi struktur adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat, dan ide-idenya dari proses wawancara peneliti 

akan mendapatkan hasil tentang upaya yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

yang akan diteliti.
18

 Dan pada saat proses wawancara peneliti akan 

mendengarkan dengan jeli dan mencatat apa yang didapat dari 

responden. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode 

wawancara untuk mengetahui dan mendapatkan data-data 

mengenai upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Narasumber dari penelitian ini adalah kepala sekolah dan 

guru  kelas IV di MIMA IV Sukabumi Bandar Lampung. 

 

Tabel 2. 

Kisi –kisi Lembar Wawancara 

NO Pertanyaan Hasil  

1 Bagaimana proses pembelajaran 

bahasa Indonesia dikelas IV apakah 

siswa aktif atau tidak? 

 

2 Apakah bapak sudah membuat RPP  

                                                             
17

Lexy J Meleong, Metologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2017). 
18 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan. 
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sebelum pembelajaran secara daring 

berlangsung? 

3 Bagaimana bentuk -bentuk upaya 

yang dilakukan bapak sebagai guru 

bahasa Indonesia dalam 

meningkatkan hasil belajar? 

 

4 Metode dan pendekatan pembelajaran 

apa yang bapak gunakan dalam 

pembelajaran daring? 

 

5 Langkah-langkah khusus apa yang 

diterapkan untuk menerapkan 

strategi/metode pembelajaran? 

 

6 Bagaimana hasil belajar siswa setelah 

guru menerapkan strategi/metode 

pembelajaran?  

 

7 Bagaimana kesiapan siswa dalam 

pembelajaran secara daring? 

 

8 Apakah ada kesulitan siswa dalam 

menerima pembelajaran? 

 

9 Apakah bapak membagikan nilai 

ulangan / tugas siswa agar siswa 

dapat mengetahui hasil belajarnya? 

 

10 Bagaimana rata –rata kemampuan 

siswa dalam menerima materi 

pembelajaran? 

 

 

 

11 

 

 

Bagaimana cara bapak dalam 

melaksanakan evaluasi 

pembelajaran? 

 

 

 

 

 

12 Apakah ada kesulitan bapak dalam 

melaksanakan evaluasi 

pembelajaran? 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang – 

barang tertulis. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan 

data dengan mencatat data- data yang sudah ada
19

. Melalui teknik 

ini, penelitian mengumpulkan dokumen- dokumen proses 

pembelajaran peserta didik kelas IVB di MI Musyariqul Anwar IV 

Sukabumi. 

 

6. Analisis Data 

Analisis data adalan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan,dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Model 

analisis data yang digunakan analisis data interaktif dari Milles 

dan Huberman, yakni model analisis data yang terdiri dari 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah 

data akan semakin banyak, kompelks dan rumit. Meruduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya
20

. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan finalnya daoat ditarik dan diverifikasi dalam 

penelitian ini. 

Data yang diperoleh dari informan yaitu guru bahasa 

Indonesia kelas IV dan siswa dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar bahasa Indonesia di MI Musyariqul Anwar IV Sukabumi 

yang kemudian disusun secara sistematis agar memperoleh 

gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

                                                             
19

 Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan...,h.178. 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...., h.338”. 
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b. Data Display (Penyajian Data)  

Display data yaitu mensistematiskan data secara jelas dalam 

uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan lebih mudah untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami
21

. 

Jadi, data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan 

berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga 

kemungkinan ada penarikan atau verifikasi. Data yang sudah 

disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian 

dikelompokan berdasarkan pokok permasalahannya hingga 

peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap perencaanaan, 

pelaksanaan,dan evaluasi  kegiatan belajar mengajar sebagai 

upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di MI Musyariqul Anwar IV 

Sukabumi. 

 

c. Conclusing Drawing/ Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Milles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

sehingga kaan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharpakan 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori
22

. 

Jadi, makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, dan kecocokannya yakni yang merupakan 

validasinya. Penelitian pada tahap ini mencoba menarik 

kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data 

                                                             
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...., h.341”. 
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...., h.345”. 
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yang dikumpulkan. Kesimpulan ini tentu diverifikasi selama 

penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan yang 

mendalam. 

 

Gambar 1. 

Bagan Analisis Data Kualitatif 

 

 
 

7. Teknik Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data teknik yang digunakan antara lain: 

Teknik-teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

digunakan sesuai kondisi lapangan untuk saling mendukung 

dalam proses pemerolehan data. Hal tersebut dimaksudkan agar 

memperoleh data secara komprensif yang mendukung keabsahan 

data melalui triangulasi. Triangulasi tersebut dilakukan terkait 

dengan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.proses triangualasi terdiri dari beberapa, diantaranya 

yaitu: 

1. triangualsi sumber  

triangulasi sumber untuk menguji kredilitas daya dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber 

data. Yaitu melalui pembandingan data hasil wawancara bersama  

kepala sekolah dengan data hasil wawancara dengan guru. 
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2. Triangulasi teknik  

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber dengan teknik yang 

berbeda. Yaitu melalui pembandingan hasil obeservasi dengan 

data hasil wawancara dan diperkuat dengan hasil dokumentasi.
23

 

 

J. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari skripsi yang 

memberikan petunjuk mengenai pokok- pokok permasalahan yang 

akan dibahas. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami 

isi bacaan skiripsi ini. Maka penulis akan membaginya ke dalam 

beberapa bagian yaitu bagian awal,bagian subtansi (inti) dan 

bagian akhir. 

Bagian awal berisi tentang sampul (cover), halaman sampul, 

halaman abstrak, halaman pernyataan orsnilitas, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, pesembahan, riwayat 

hidup. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. 

Bagian subtansi (inti) merupakan isi skripsi yang terdiri dari 

lima bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II berisi tentang landasan teori dari penelitian yang akan 

dilakukan berkaitan dengan Analisis upaya guru dalam 

meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Musyariqul Anwar Sukabumi.  

 BAB III berisi tentang gambaran umum objek dan penyajian 

fakta dan data penelitian. 

BAB IV memuat mengenai analisis data penelitian dan 

temuan penelitian. 

BAB V merupakan penutup. Bagian ini berisi simpulan dan 

juga rekomendasi. 
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 kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Upaya Guru  

1. Pengertian Upaya 

Kata upaya menurut bahasa bahasa dapat diartikan sebagai 

kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai 

tujuan, yang dimaksud upaya disini adalah segala usaha yang 

dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. 

Upaya juga dapat diartikan sebagai ikhtiar atau usaha untuk 

mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, mencari jalan keluar 

dan untuk memecahkan masalah.
1
 Upaya merupakan suatu cara 

yang dilakukan secara sistematis terarah dan terencana. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa upaya merupakan hal yang sangat penting yang harus 

dilakukan unuk mencapai suatu tujuan tertentu yang ingin 

dicapai. 

2. Pengertian Guru 

Guru dalam bahasa jawa berarti pada seseorang yang harus 

digugu dan ditiru oleh semua murid dan bahkan masyarakat. 

Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya 

senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua 

murid. Sedangkan ditiru artinya seorang guru harus menjadi suri 

teladan (panutan) bagi semua muridnya. Guru adalah seorang 

yang berdiri didepan kelas untuk menyampaikan ilmu 

pengetahuan.  

Guru merupakan salah satu bagian dari seseorang dalam 

proses belajar mengajar yang turut andil untuk membentuk 

sumber daya manusia serta berkemampuan dibidang 

pembangunan. Dalam mengajar guru merupakan seorang yang 

memberikan pembelajaran, sedangkan dalam kamus bahasa 

Indonesia guru didefinisikan sebagai “orang yang kerjanya 

                                                             
1 Sulaimah , “Upaya  Guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS selama pandemic di MTS Miftahul Ulum 

Kabupaten Gresik 2021”, Skripsi, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). 
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mengajar”. Adapun pengertian guru profesional menurut para ahli, 

yaitu; 

a. Menurut Noor Jamaluddin  guru merupakan pendidik, 

yakni orang dewasa yang berkewajiban menyampaikan 

petunjuk atau dukungan terhadap peserta didik  dalam 

pertumbuhan atau perkembangan jasmani serta rohaninya 

sehingga tercapainya kedewasaan, dapat mandiri sebagai 

mahluk sosial serta melakukan tanggung jawabnya 

terhadap Allah Swt. 

b. Menurut Sadirman guru merupakan sesorang yang berhak 

serta berkewajiban terhadap pendidikan untuk peserta 

didik, baik secara personal maupun secara klasikal di 

lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. 

c. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 guru 

merupakan pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai serta mengevaluasi siswa pada pendidikan anak 

usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, serta 

pendidikan menengah.
2
 

Guru merupakan salah satu bagian dalam bidang pendidikan 

yang perlu berperan aktif serta dapat menyesuaikan kapasitas 

ketenaga kerjaan secara profesional, sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang semakin maju. Dalam hal ini guru tidak hanya 

sebagai pengajar saja yang hanya memberikan ilmu 

pengetahuannya  melainkan sebagai pendidik yang juga 

memberikan nilai-nilai sekaligus membimbing, mengarahkan 

serta menuntun siswa dalam belajar. Menurut  Sukardi “sebagai 

seorang profesional, guru memiliki tiga tugas pokok yaitu: 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran serta 

mengevaluasi pembelajaran. Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 

mengenai standar nasional pendidikan pasal 28 ayat 3 yang 

berbunyi kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang 

anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah meliputi: 

                                                             
2
 Iswadi, Profesi Kependidikan (Jakarta: In Media, 2020). 
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kompetensi pedagogig, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan  kompetensi sosial
3
. 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan 

identifikasi bagi para peserta didik dan lingkunganya. Oleh karena 

itu  guru harus  memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang 

mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin
4
. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa guru adalah seorang yang memiliki 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. 

Sedangkan upaya guru merupakan suatu usaha yang dilakukan 

guru dalam mendidik, membimbing, mengarahkan dan 

mengevaluasi peserta didik dengan mengembangkan segala 

potensi yang ada dalam diri peserta didik. 

2. Tugas Guru 

Tugas guru menurut undang-undang No 14 tahun 2005 pasal 

20 adalah sebagai berikut: merencanakan pembelajaran, 

,melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai 

dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan 

mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan , 

teknologi dan seni bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas 

dasar pertimbangan jenis kelamin, agama atau latar belakang dan 

status sosial, ekonomi peserta didik dalam pembelajaran serta 

menjunjung tinggi hukum dan kode etik guru
5
.  

Adapun tugas pendidik secara umum adalah mendidik, dalam 

operasionalnya mendidik adalah rangkaian operasionalnya, 

mendidik dalam operasionalnya, mendidik adalah rangkaian 

proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, memberi 

                                                             
3
 Putry Julia, „Jurnal Dedikasi Pendidikan‟ 3, no. 2 (2019): 11.” 

4
 Andi Fitriani, “Kedudukan Guru Sebagai Pendidik.” Jurnal Istiqra‟ 

vol. IV, No. 2 Maret 2017. 
5
 Sumiati, “Peranan Guru Kelas Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa.” Jurnal Tarbawi,Vol 3 No 2, juli-desember 2018. 
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hadiah, membentuk contoh dan membiasakan. Sedangkan tugas 

guru khusus adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai pengajar (intruksional), yaitu merencanakan 

program pengajaran dan melaksanakan program yang 

telah disusun dan penilaian setelah program itu 

dilaksanakan. 

b. Sebagai pendidik (edukator), yaitu mengarahkan peserta 

didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian 

sempurna. 

c. Sebagai pemimpin (manajeral) yaitu memimpin dan 

mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat 

yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, 

pengontrolan dan partisipasi atas program yang 

dilakukan
6
.  

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas 

utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik disamping 

memiliki tugas utama  seorang guru memiliki tugas yang harus 

dilaksanakan yaitu tugas profesi. Yang harus dilaksanakan oleh 

seorang pendidik dalam rangka mengembangkan kepribadian, 

mengajar dalam rangka menyeimbangkan kemampuan berpikir, 

kecerdasan dan melatih dalam rangka membina keterampilan. 

B. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar terdiri dari dua kata yang membentuknya, yakni   

“hasil” dan “belajar”. Hasil (product) menunjukan suatu 

perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Sedangkan 

belajar merupakan proses untuk membuat perubahan dari dalam 

diri peserta didik dengan cara berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar untuk mendapatkan perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif serta psikomotor. Jadi dapat dipahami bahwa hasil belajar 

                                                             
6 Putri dan Imaniyati, “Pengembangan Profesi Guru Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru.”Jurnal Pendidikan Manejemen Perkantoran. 

Vol 2 No 2,(Juli 2017) h. 202. 



27 
 

 
 

adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam 

segi sikap dan tingkah lakunya. 

 Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-

angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap 

akhir pembelajaran nilai yang diperoleh peserta didik menjadi 

acuan untuk melihat peguasaan peserta didik dalam memahami 

materi pelajaran. Menurut hamalik hasil belajar adalah sebagai 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seorang yang dapat 

diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan,sikap, dan 

keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu.
7
  

 Menurut Nana Sudjana mendefinisikan hasil belajar siswa 

pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Gagne menyatakan bahwa 

belajar adalah seperangkat kognitif yang mengubah sifat stimulasi 

lingkungan, melewati pengolahan informasi, dan menjadi 

kapabilitas baru.
8
 

 Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Untuk memperoleh hasil belajar, 

dilakukan evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut 

atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik. 

Dengan demikian penilaian hasil belajar peserta didik mencakup 

segala hal yang dipelajari di sekolah, baik itu menyangkut 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Kemampuan –kemampuan 

tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang 

                                                             
7
 Muchamad Nur Rokhman, Upaya Guru Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Kelas IV Mata Pelajaran Bahasa Jawa di MI Ma’arif NU 

Jipang Kabupaten Banyumas ,(Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

IAIN Purwokerto, 2020).”. 
8
 Nurul Hikmah,” Pengaruh Kompetensi Guru dan Pegetahuan 

Awal Siswa Terhadap Motivasi Belajar Dan Implikasinya Terhadap Hasil 

Belajar”. Indonesian Journal Of  Economics Education Vol. 1 No. 1 (2018). 
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bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan 

menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai 

tujuan pembelajaran.  

 

2. Macam- Macam Hasil Belajar 

Menurut Nana Sudjana ada tiga macam hasil belajar yang 

harus dicapai peserta didik dalam proses pembelajaran,yakni: 

a. Hasil Belajar Kognitif 

 Hasil belajar bidang kognitif yaitu hasil belajar yang 

mencakup kegiatan mental (otak). Dalam bidang kognitif ini 

mencakup antara lain:  

1. Hasil belajar pengetahuan hafalan (Knowledge) 

2. Hasil belajar pemahaman (comprehension) 

3.  Hasil belajar menerapkan (application) 

4.  Hasil belajar menguaraikan (analysis) 

5. Hasil belajar mengorganisasikan (syinthesis) dan  

6. Hasil belajar menilai (evaluating). 

b. Hasil Belajar Bidang Afektif 

Hasil belajar bidang afektif yaitu hasil belajar yang 

berkaitan dengan sikap dan nilai. Hasil belajar bidang afektif 

kurang mendapatkan perhatian dari guru, para guru lebih 

banyak memberi tekanan pada bidang kognitif. Hasil belajar 

afektif tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku 

seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas dan lain-lain. Dalam 

bidang afektif ini mencakup antara lain: 

1. Sikap menerima (receiving) 

2. Memberikan respon (responding) 

3. Penilaian (evaluating) 

4. Organisasi (organization) 

5. Karakteristik nilai (characterization) 

c. Hasil Belajar Psikomotor 

 Hasil belajar bidang psikomotor yaitu yang berkaitan 

dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah 

seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. 
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 Dalam bidang psikomotor ini mencakup antara lain 

sebagai berikut: 

1. Permulaan (initiatory) 

2. Pre-routine 

3. Rountinized 

4. Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial.manjerial, 

dan intelektual. 

 Dalam melakukan penelitian hasil belajar  peserta 

didik seorang guru mempunyai tujuan tertentu. Tujuan 

tersebut berupa evaluasi misalnya untuk mengetahui 

sejauhman tingkat pemahaman peserta didik dalam menguasai 

materi pembelajaran. 

 Menurut Noehi Nasution, ada beberapa macam 

penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil belajar 

peserta didik yakni sebagai berikut: 

a. Mengukur  kemampuan kognitif, pengukuran 

kemampuan berfikir dapat ditinjau dari dua aspek 

yaitu prosedur pelaksanaan dan alat ukur yang 

digunakan. 

b. Mengukur kemampuan afektif, dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu dengan cara obsevasi dan 

dengan cara tertulis. Dengan cara observasi pengamat 

melakukan pengamatan terhadap tingkah laku peserta 

didik. 

c. Mengukur kemampuan psikomotor, untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan belajar seseorang dalam 

menggunakan panca inderanya biasanya dilakukan 

dengan pengamatan. 

 Dalam proses pembelajaran guru berupaya untuk 

meningkatkan ketiga kemampuan hasil belajar yang meliputi 

hasil proses berpikir, hasil belajar keterampilan manual, dan 

hasil belajar kualitas penilaian dan sikap.
9
 

                                                             
9
 Hardiyanti, Dkk., “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar.”Al-Ikhtibar Jurnal Ilmu 

Pendidikan, Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2020). 
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3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Peserta Didik 

Ada beberapa faktor yang  mempenagaruhi proses belajar, 

baik yang berasal dalam diri pembelajar atau faktor lingkungan. 

Faktor-faktor tersebut yaitu kemampuan siswa, motivasi, 

perhatian, persepsi, yang merupakan karakteristik dari siswa. 

selain itu dalam memproses informasi faktor yang mempengaruhi 

adalah ingatan, lupa, retensi, dan transfer serta faktor diri 

pembelajar yaitu kondisi belajar, tujuan belajar dan pemberian 

umpan balik (feedback)
10

. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

dapat dipilah menjadi dua yakni, faktor dari dalam dan faktor dari 

luar.faktor dari dalam terdiri atas faktor psikologis dan faktor 

fisiologis. Faktor psikologis yang terdiri atas minat,kecerdasan, 

bakat, motivasi dan kemampuan kognitif. Faktor fisiologis terdiri 

atas kondisi fisik secara umum dan kondisi panca indra. 

Sedangkan faktor dari luar meliputi faktor lingkungan (alam dan 

sosial), dan faktor instrumental terdiri atas kurikulum, program, 

fasilitas sarana dan prasarana, serta guru. 

Diantara faktor-faktor diatas faktor kecerdasaan, bakat , 

motivasi dan kemampuan kognitif memegang peranan besar. 

Faktor kecerdasaan merupakan hal yang sangat berharga untuk 

memperkirakan kemampuan belajar anak. Disamping faktor 

kecerdasaan, bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya 

terhadap hasil belajar anak, belajar yang sesuai dengan bakat dan 

minatnya memperbesar kemungkinan berhasilnya anak tersebut. 

Motivasi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses 

dan hasil belajar. Motivasi adalah kondisi psikologis yang 

medorong anak untuk belajar, ada dua motif yakni motif intrinsik 

dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif yang 

                                                             
Hardiyanti, Dkk., “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar.”Al-Ikhtibar Jurnal Ilmu 

Pendidikan, Vol. 7 No. 2 (Juli-Desember 2020). 
10

 “Yayah Kustiah, „Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Metode Kompetensi dan Aktifitas 

(KOMPAK) .‟ Jurnal Educatio FKIP UNMA,Vol 6 No 1, (Juni 2020).” 
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ditimbulkan dari dalam diri anak yang bersangkutan,tanpa 

rasangan atau bantuan dari orang lain, sedangkan motif ekstrinsik 

merupakan motif yang timbul oleh rangsangan dari luar. Serta 

faktor kemampuan kognitif  menyumbangkan pengaruh yang 

besar dalam proses dan hasil belajar kemampuan kognitif yang 

terutama adalah persepsi, ingatan dan berfikir.
11

 

 

C. Bahasa Indonesia 

1. Pengertian Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia mempunyai arti peranan penting bagi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasa 

Indonesia mempunyai peranan penting juga dalam dunia 

pendidikan, hal ini dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menggunakan 

bahasa Indonesia dalam segala hal juga termasuk fungsinya, 

sebagai sarana komunikasi,sarana persatuan, sarana berfikir dan 

sarana kebudayaan.
12

 Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran 

wajib yang diajarkan kepada siswa disekolah sama halnya dengan 

mata pelajaran IPA, IPS, Matematika dan mata pelajaran wajib 

lainnya. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk mampu menguasai 

pelajaran bahasa Indonesia tersebut. 

Pembelajaran bahasa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar yang meliputi empat aspek 

keterampilan yakni menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Menurut Alwasiah materi ajar adalah bahan ajar peserta didik 

yang dapat dipertanggung jawabkan dari sudut kebeneran ilmu 

dan tidak melanggar tata norma yang berlaku. Bahan ajar ini 

bersifat spesifik, jelas,dan akurat,sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku.  

                                                             
11

 Esti Ismawati & Faraz Umaya, Belajar Bahasa Di Kelas Awal,  

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), h. 4. 
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 Ummul Khair, “Pembelajaran Bahasa Indonesia dan Sartra di 

SD dan MI.” Terampil Jurnal  pendidikan Dasar Vol.2, N o 1. 2018 p 

ISSN 2580-362x;e-ISSN 2580-361. 
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Penggunaan materi berhubungan dengan penyajian tujuan 

pembelajaran, keteraturan urutan penyajian dari aspek yang 

mudah ke aspek yang sulit, pengurutan penugasan kepada peserta 

didik, hubungan antar bahan ajar dan hubungan teks dengan 

latihan dan soal. Salah satu wujud dari bahan ajar atau materi 

bahan ajar adalah buku mata pelajaran. Sedangkan standar 

kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia ini merupakan 

kemampuan, kebutuhan dan minat serta dapat menumbuhkan 

penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil inteklektual 

bangsa sendiri.
13

 

Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk menjadikan 

peserta didik agar memiliki empat keterampilan bahasa yaitu 

keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan 

berbicara, dan keterampilan menulis. 

 

2. Fungsi Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia mempunyai karakter khusus karena berawal 

dari tradisi etnik lokal yang diperbaharui dan juga diadopsi 

menjadi bahasa persatuan yang berfungsi sebagai perekat 

keberagaman etnik. 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa 

negara. Sebagai bahasa Nasional bahasa Indonesia berfungsi 

sebagai: 

 

a. Lambang kebanggaan kebangsaan 

b. Lambang identitas nasional 

c. Alat pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar 

belakang sosial budaya dan bahasanya masuk kedalam 

kesatuan kebangsaan Indonesia. 

d. Alat perhubungan dalam kepentingan pemerintahan dan 

kenegaraan. 

Sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: 

                                                             
13

“Mardiyah, „Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada 

Pengembangan Materi Ajar Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar’ Terampil 

Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4 No. (2 Oktober 2017) 

ISSN: 2580-8915, h. 35.” 
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a. Bahasa resmi kenegaraan 

b. Bahasa pengantar didalam dunia pendidikan  

c. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk 

kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

d. Alat pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi
14

. 

 Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai 

alat menyebarluaskan sastra Indonesia. Sastra Indonesia berperan 

penting dari segi keindaahan bahasa hingga bahasa Indonesia 

menjadi bahasa yang penting dalam dunia internasional. 

 

3. Tujuan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia  

 Pembelajaran bahasa tujuannya adalah untuk membimbing 

perkembangan bahasa peserta didik secara berkelanjutan melalui 

proses mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata 

pelajaran penting dalam dunia pendidika, secara umum tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia yaitu: peserta didik menghargai 

dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa negara, peserta didik memahami bahasa Indonesia dari 

segi bentuk, makna dan fungsinya, peserta didik memiliki 

kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan, kematangan emosional dan kematang sosial, peserta 

didik memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa (menulis dan 

berbicara), serta peserta didik menghargai dan membanggakan 

karya sastra indonesia sebagai khzanah budaya dan intelektual 

manusia.
15

 

 Selain itu tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 
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“Syaifur Rohman. „Membangun Budaya Membaca Pada Anak 

Melalui Program Gerakan Literasi Sekolah’ Jurnal Terampil: Jurnal 
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a. Peserta didik mampu menikmati dan memanfaatkan 

karrya serta untuk mengembangkan kepribadian  

b. Memperluas wawasan kehidupan 

c. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan berbahasa 

d. Agar peserta didik memiliki kegemaran membaca 

e. Mempertajam kepekaan perasaan.
16

 

 Pembelaran bahasa Indonesia dijenjang pendidikan dasar di 

SD/MI dapat diartikan sebagai upaya pendidikan untuk mengubah 

perilaku peserta didik dalam berbahasa Indonesia perubahan 

tersebut dapat dicapai apabila pendidik dalam pembelajaran 

peserta didik sesuai dan sejalan dengan tujuan belajar bahasa 

Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia diberikan agar peserta 

didik dapat mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik 

dan benar. 

 

4. Keterampilan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

 Keterampilan bahasa Indonesia  disekolah dasar terdiri dari 

empat kompunen yakni: 

a. Menyimak  

Keterampilan menyimak merupakan suatu proses 

mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan 

sungguh-sungguh penuh perhatian, pemahaman, dan 

apresiatif, yang dapat disertai pemahaman makna 

komonikasi yang disampaikan secara nonverbal untuk 

memperoleh informasi. 

 

b. Berbicara  

Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi- bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan 

pikiran, gagasan, dan perasaan. 
17

 

                                                             
16

 Siti Anisatun Nafi‟ah, Model-Model Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SD/MI (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2018), h. 34. 
17

 Nurul Hidayah Dan Diah Rizki Nur Kholifah, Pembelajaran 
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Pranala, 2019), h. 110. 
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c. Membaca  

Keterampilan membaca merupakan salah satu jenis 

kemampuan berbahasa tulis yang reseptif. Disebut reseptif 

karena dengan membaca seseorang akan dapat 

memperoleh informasi ilmu pengetahuan dan pengalaman-

pengalaman baru. Proses membaca adalah proses yang 

dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan atau 

informasi yang disampaikan oleh penulis.
18

 

 

d. Menulis  

Keterampilan menulis adalah sebuah proses penuangan 

gagasan atau ide kedalam bahasa tulis yang dalam praktik 

poses menulis mewujudkan dalam beberapa tahapan yang 

merupakan satu sistim yang lebih utuh
19

. 

 

D. Upaya Guru Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik 

Guru sebagai pekerjaan professional memerlukan kemampuan dan 

keahlian khusus dalam menjalakan tugasnya yang biasa disebut 

dengan kompetensi guru. Dengan penguasaan kompetensi- 

kompetensi itu, diharapkan dapat diwujudkan pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Sardiman mengungkapkan dalam bukunya 

ada beberapa upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik yakni sebagai berikut: 

1. Upaya dalam perencanaan pembelajaran 

 Perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang 

sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran 

,perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi 

pembelajaran, pengembangan bahan ajar serta pengembangan 

evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Upaya membuat perencanaan pembelajaran 

dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Melalui 

                                                             
18

 St. Y. Slamet, “Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia Di 

Kelas Rendah Dan Kelas Tinggi Sekolah Dasar” (Surakarta: UNS Press, 

2017),h.102. 
19
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perbaikan pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh perancang pembelajaran.
20

 

 Perancanaan pembelajaran oleh guru dimulai dari menyusun 

silabus dan RPP pembelajaran.  

 

2. Upaya dalam pelaksanaan pembelajaran 

 Proses atau pelaksanaan pendidikan adalah usaha dalam 

mewujdukan tujuan pendidikan. Dalam proses pendidikan dapat 

diketahui arti pentingnya cara-cara atau metode bagaimana 

kecakapan atau pengetahuan akan disampaikan kepada peserta 

didik. Sehubungan dengan pelaksanaan pengajaran, berikut ini 

akan dijelaskan tentang membuka pelajaran, menyampaikan 

materi/menjelaskan, menggunakan metode-metode,strategi dan 

teknik pembelajaran serta menggunakan media pembelajaran dan 

pengelolaan kelas dan menutup pelajaran. 

 

3. Upaya dalam memotivasi siswa  

 Memotivasi adalah salah satu faktor yang turut menentukan 

keefektifan pembelajaran. Motivasi merupakan tenaga pendorong 

atau penaril yang menyebabkan adanya tingkah laku kea rah suatu 

tujuan tertentu. Peserta didik akan belajar dengan sunguh-sungguh 

apabila memiliki motivasi yang tinggi, dalam hal ini guru dituntut 

agar memiliki kemampuan membangkitkan motivasi belajar siswa 

sehingga dapat mencapai tujuan belajar tidak akan ada 

keberhasilan belajar diraih apabila siswa tidak memiliki motivasi 

belajar yang tingi. Guru mengupayakan berbagai cara agar peserta 

didik menjadi termotivasi untuk belajar.
21
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4. Upaya dalam membimbing peserta didik 

 Menurut Sulthon Masyhudi dalam Bahroin bimbingan dalam 

proses pendidikan di sekolah ialah proses memberikan bantuan 

kepada pesera didik agar ia sebagai pribadi memiliki pemahaman 

yang benar akan diri pribadinya dan dunia sekitarnya, mengambil 

keputusan, menghadapi dan memecahkan masalah –masalahnya. 

Semua demi tercapainya penyesuaian yang sehat dan demi 

memajukan kesejahteraan mentalnya. 

 Secara umum program bimbingan dilaksanan dengan tujuan 

sebagai berikut: 

a. Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup 

pribadi. 

b. Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif 

dan produktif dalam masyarakat. 

c. Membantu individu mencapai cita-cita dan kemampuan yang 

dimilikinya. 

d. Bimbingan dapat dikatakan berhasil apabila individu yang 

mendapatkan bimbingan itu berhasil mencapai keempat tujuan 

tersebut secara bersama-bersama. 

5. Upaya dalam evaluasi peserta didik 

 Evaluasi merupakan salah satu komponen penting yang harus 

ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. 

Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan balikan (feed-

back) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan 

program dan kegiatan pembelajaran. Didalam buku Elis dan 

Rusdiana Manfaat hasil evaluasi pendidikan yakni sebagai 

berikut: 

a. Membantu memutuskan kesesuaian dan keberlangsungan 

dari tujuan pembelajaran dan kegunaan materi 

pembelajaran. 

b. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari strategi, 

metode dan teknik pembelajaran yang digunakan. 

 

 

 

 



38 
 

 
 

 Jenis –Jenis Evaluasi Pembelajaran yaitu: 

a. Evaluasi sumatif, yakni evaluasi yang dilaksanakan 

setiap akhir pembelajaran pada suatu program atau 

sejumlah unit pelajaran tertentu. 

b. Evaluasi diagnostik, untuk membantu peserta didik 

mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang mereka 

hadapi. Evaluasi itu bermanfaat untuk meneliti atau 

mencari sebab kegagalan atau dimana letak kelemahan 

peserta didik dalam mempelajari materi tertentu. 

c. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan 

setiap kali selesai pelaksanaan pembelajaran tertentu. 

Manfaat yang hendak dicapai adalah untuk menilai 

keberhasilan proses pembelajaran untuk suatu materi 

pembelajaran tertentu.
22

 

 

 Guru mempunyai peran yang amat penting dalam keseluruhan 

upaya pendidikan. Bimbingan merupakan bagian terpadu dari 

upaya guru yang dilakukan agar siswa dapat mencapai hasil 

kegiatan yang optimal. Hal ini diupayakan melalui peningkatan 

kualifikasi pendidikan, kinerja profesionalisme guru.  

 Hubungan guru dengan peserta didik dalam proses 

pembelajaran merupakan faktor yang penting. Apabila hubungan 

antara guru dengan peserta didik tidak baik maka tercipta hal yang 

tidak diinginkan atau tujuan pendidikan yang tidak maksimal. 

Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik niscaya dapat 

terlaksana tentu saja dengan adanya upaya yang maksimal dan 

terprogram dari semua pihak yang terkait dengan dunia 

pendidikan.  
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 Diniyati berpendapat seorang guru dalam mengupayakan agar 

hasil belajar dan motivasi belajar siswa tinggi harus 

memperhatikan hal –hal sebagai berikut:  

1. Memberi kesempatan untuk mengungkapkan hambatan 

belajar yang dialaminya.  

2. Meminta kesempatan kepada orang tua peserta didik agar 

memberikan kesempatan untuk beraktualisasi didalam belajar. 

3. Memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang mendorong 

untuk belajar. 

4. Menggunakan waktu secara tertib, suasana gembira dan 

penguat terpusat pada perilaku belajar.  

5. Merangsang peserta didik dengan penguat memberikan 

rangsangan percaya diri bahwa dia bisa mengatasi 

permasalahan dan pasti berhasil. 

6. Mengoptimalisasikan pemanfaatan pegalaman dan 

kemampuan peserta didik.
23
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