
BAB  IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN 1 Bandar Lampung

Pendidikan merupakan ujung tombak  bagi setiap manusia dimana

pendidikan ini dapat diperoleh baik secara formal dan non formal. Pendidikan

itu tidak mempunyai batas sejak dari buaian hingga akhir hayat yang disebut

juga dengan Long Life Education (Pendidikan Seumur Hidup). Dengan

tuntutan seperti ini maka MIN 1  Bandar Lampung menjelaskan sejarah

singkat berdirinya MIN 1 Bandar Lampung.

Tanah tempat berdirinya MIN 1 Bandar Lampung ini adalah wakaf

dari Bapak Kafil yang diserahkan pada satu Badan (Yayasan) yang dikelola

oleh :

1. Ustadz Sadli (Alm.)

2. Hi. Nawawi (Alm.)

3. Saizi Mahmud (Alm.)

4. Wahid

5. Ismail AM

6. Roswati Arifin

7. Dan kawan-kawan

Yang tujuan untuk menimba ilmu pendidikan di tempat ini. Madrasah

ini mulai berdiri pada tahun 1950 dengan nama Sekolah Rakyat Islam (SRI)

dengan kepala sekolahnya yaitu :

1. Azhari Ahmad (Alm.)

Pendidikan ni berjalan dengan baik, para peminatnya cukup banyak

maka sekolah tersebut berganti nama menadi Sekolah Rakya Islam

Negeri (SRIN) pada tahun 1953.

2. Rusniah Nurdin (Alm.)

Mengingat  sekolah ini merupakan sekolah Islam secara historis

keberadaannya telah muncul di tengah-tengah masyarakat pada tahun
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1959 yang Sekolah Rakyat Islam Negeri (SRIN) tadinya, berubah

nama menjadi MIN 1 Tanjungkarang Kepala Sekolahnya Bapak

Ngadir Syah. Mengingat siswa semakin bertambah banyak, maka pada

pagi harinya sekolah ini dipakai oleh MIN 1 Tanjungkarang,

sedangkan sore harinya dipakai oleh MIN 1 Teluk Betung

Tanjungkarang. Pada tahun 1969 MIN 1 Teluk Betung pindah lokasi

di Jl. Warsito No.50 Kepang Teba Kec.Teluk Betung Utara.

Sedangkan MIN 1 Tanjungkarang berlokasi di Tanjungkarang di Jl.

Gajah No.2 Kedaton Bandar Lampung.

Atas alasan ini, mengingat bertambahnya anak usia sekolah, keperluan

masyarakat dalam dunia Pendidikan Agama akan semakin meningkat terutama

MIN 1 Bandar Lampung. Maka dari itu, dikeluarkanlah SK Bapak Menteri

Agama No. 2/ 1959 Tentang Berdirinya MIN 1 Bandar Lampung sampai saat

ini.1

Adapun Kepala – kepala MIN 1 Bandar Lampung dari pertama

sampai dengan sekarang, adalah :

1. Azhari Ahmad (Alm.)

2. Rusinah Nurdin (Alm.)

3. Wahid Yakub (Alm.)

4. Ngadir Syah

5. Ismail. AR

6. Abdul Aziz, S.H

7. Roswati Arifin (Alm.)

8. Erzat Effendi ( Alm.)

9. Dra. Erjati Abbas ( Thn. 1993 – 2001)

10. Saidi Rahman, A.Ma ( 2001 – 2006)

11. Dra. Nur Laily ( 2006 s.d 2012 )

12. Dra. Upik Dahlenawati (2012 – 2014)

1 Hartawan, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar Lampung,
Interview, 20 Juni 2017.
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13. Hartawan,S.Pd.I.,M.M (2014 s.d sekarang)2

2. VISI DAN MISI

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar Lampung

mempunyai visi yaitu Terwujudnya insan yang ,cerdas,mandiri dan islami.

Indikator-Indikatornya adalah:

a. Siswa memiliki akhlaq yang baik

b. Unggul dalam pembinaan keagamaan Islam.

c. Unggul dalam peningkatan prestasi UN

d. Unggul dalam prestasi akademik.

e. Unggul dalam prestasi olah raga.

f. Unggul dalam prestasi kesenian.

g. Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman dan kondusif untuk

belajar.

h. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat

Misi Madrasah adalah :

a. Melaksanakan pembelajaran agama Islam secara

berkesinambungan.

b. Meningkatkan Pendidik dan Tenaga Pendidik profesional

c. Meningkatkan Kualitas Proses KBM

d. Menjalin Hubungan Harmonis Internal dan Eksternal.

e. Merealisasikan manageman partisipatif dengan melibatkan seluruh

warga madrasah dan komite madrasah.

f. Mendorong dan membantu siswa mengenali potensi dirinya untuk

dikembangkan secara optimal.

Indikator-Indikatornya Misi adalah:

2 Dokumentasi, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar Lampung Tahun
2016/2017.
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a. Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam.sebagai pandangan

hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup dalam kehidupan sehari -

hari.

b. Memiliki daya saing dalam prestasi Akademik

c. Memiliki daya saing dalam memasuki pendidikan dasar lebih lanjut

(SMP/MTs) yang favorit.

d. Memiliki daya saing dalam prestasi akademik dan non akademik.

e. Memiliki daya saing dalam prestasi Ilmu Pengetahuan dan

Tehnologi

f. Memiliki daya saing dalam prestasi seni dan olah raga.

g. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.

h. Memiliki kemampuan beradaptasi dan survive di lingkungannya.

i. Memiliki lingkungan Madrasah yang nyaman dan kondusif untuk

belajar.

j. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
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3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar

Lampung yaitu :

Keterangan : Garis Instruksi
Garis Koordinasi

Adapun tugas dan tanggung jawab seluruh komponen yang  ada di

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar Lampung yaitu :

a. Kepala sekolah

Kepala sekolah membawahi keseluruhan  dalam lingkungan

sekolah, jadi kegiatan yang ada di sekolah penanggung  jawab pertama

adalah kepala sekolah.

b. Kepala Tata Usaha

Kepala tata usaha bertugas melaksanakan ketata usahaan sekolah

Kepala :Madrasah
Hartawan, S.Pd.I., MM

Waka Kesiswaan
Suresda Sari, M.Pd.I

Ketua Komite
Hasyimkan, S.Sn., M.A

Bendahara
Lisna Hayati, S.Pd.I

Wali Kelas Ia
Yuliyati, S.Ag
Wali Kelas Ib

Eni Hastuti, M.Pd.I
Wali Kelas Ic

Kusumawati, S.Pd.I

Wali Kelas IIa
Rosmiyati, S.Pd.I

Wali Kelas IIb
Zurismiyati, S.Pd.I

Wali Kelas IIc
Miftahul Jannah, S.Pd.I

Peserta Didik

Dewan Guru

Wali Kelas IIIa
Pili Fajri, S.Pd.I
Wali Kelas IIIb

Zainah Umar, M.Pd.I
Wali Kelas IIIc
Wiwin Sriyani,

S.Pd.I

Wali Kelas IVa
Suresda Sari, M.Pd.I

Wali Kelas IVb
Fathul Qorib, M.Pd.I

Wali Kelas IVc
Roni, S.Pd.I

Wali Kelas Va
Lilis Supriyanti,

S.Pd.
Wali Kelas Vb
Fadila Natalia,

S.Pd.

Wali Kelas VIa
Aslaida, S.Pd.I
Wali Kelas VIb
Fifi Sri Haryati,

S.Pd.I

Tata Usaha
Nurlina, S.Pd.I

Waka Kurikulum
Rosmiyati, S.Pd.I

Tata Usaha
Niea Wahyuni, S.Kom
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dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam kegiatan administrasi

sekolah.

c. Wakil kepala sekolah

Wakil kepala sekolah mempunyai tugas membantu kepala sekolah

baik urusan kedalam maupun keluar apabila kepala sekolah berhalangan.

Untuk membantu kelancaran tugas kepala sekolah dibentuk

wakilkurikulum yang bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah.

d. Guru

Sesuai dengan tugasnya menyelenggarakan kegiatan belajar

mengajar  disekolah yang bersangkutan serta membantu mangatasi

kesulitan-kesulitan dalam mata pelajaran.

e. Peserta didik

Peserta didik yang dimaksud adalah mereka yang secara resmi

menjadi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar

Lampung, dan terdaftar  dalam  buku  induk  sekolah.

4. Keadaan Guru  dan Karyawan

Mayoritas guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar

Lampung, pendidikan terakhirnya adalah sarjana dan beberapa orang guru

masih dalam proses untuk menyelasaikan pendidikan sarjana. Untuk lebih

mudah dipahami sebagaimana berikut :

Tabel 2
Keadaan Guru dan Karyawan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1

Kota Bandar Lampung

No Nama L/P
Ijazah

Terakhir
Jabatan/Bidang Studi

Yang Diampu
1 Hartawan,S.Pd.I.,M.M L S2 Kepala Madrasah (Fiqih)

2 Rosmiyati Arif,S.Pd.I P S1 Guru Kelas

3 Zurismiyati,S.Pd.I P S1 Guru Kelas

4 Dra.Zainah Umar,M.Pd.I P S2 Guru Kelas

5 Dra.Hj.Wiwin Sriani,S.Pd.I P S2 Guru Kelas

6 Eni Hastuti,M.Pd.I P S2 Guru Fiqih
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7 Anizar Beti,S.Pd.I P S1 Guru Akidah Akhlak

8 Yuliyati,S.Ag P S1 Guru Kelas

9 Misnawati,S.Pd.I P S1 Guru Fiqih

10 Roni,S.Pd.I L S1 Guru Al-Qur'an Hadist

11 Fathul Qorib,M.Pd.I L S2 Guru Kelas

12 Fifi Sri Haryati,S.Pd.I P S1 Guru Al-Qur'an Hadist

13 Miftahul Jannah,S.Pd.I P S1 Guru Fiqih

14 Dewi Puspita,S.Pd.I P S1 Guru Akidah Akhlak

15 Lisna Hayati, S.Pd.I P S1 Guru Al-Qur'an Hadist

16 Aslaida,S.Pd.I P S1 Guru Kelas

17 Fadila Natalia,S.Pd P S1 Guru Kelas (BK)

18 Pili Fajri, S.Pd.I. L S1 Guru Kelas

19 Suresdasari,M.Pd.I P S2 Guru Kelas

20 Niea Wahyuni,S.Kom P S1 Tata Usaha

21 Kusumawati,S.Pd.I P S1 Guru Kelas

22 Nurlina,S.Pd.I P S1 Guru Bahasa Inggris

23 Lilis Supriyanti,S.Pd P S1 Guru PJOK

24 Elyza Nurwita,S.Pd P S1 Guru Bahasa Inggris

25 Nyi Ayu Chairunnisa,S.Pd. P S1 Guru PKn

26 Chandra Fauryan R,S.Pd L S1 Guru Bahasa Inggris

27 Nizam Pahlepi,S.Pd.I L S1 Guru B.Studi / TU

28 Ahmad Yasir,S.Pd.I L S1 Tahfiz

29 Marten Arbinta L SMA Satpam

30 R.Zaidir Munesti L SMA Penjaga Sekolah

Sumber: Dokumentasi MIN 1 Kota Bandar Lampung Tahun 2016/2017

5. Keadaan Peserta Didik

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar Lampung pada

tahun pelajaran 2016/2017 memiliki 496 peserta didik, sebagaimana tabel

berikut :
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Tabel 3
Keadaan Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1

Kota Bandar Lampung

Jumlah Kelas Kelas
Jml

TotalKelas
Jml

Kls

I II III IV V VI

L P L P L P L P L P L P

I 3 55 62 - - - - - - - - - 117

II 3 - - 40 58 - - - - - - - - 98

III 3 - - - - 42 43 - - - - - - 85

IV 3 - - - - - - 43 41 - - - - 84

V 2 - - - - - - - - 26 29 - - 55

VI 2 - - - - - - - - - - 26 31 57

JML 16 117 98 85 84 55 57 496

Sumber: Dokumentasi MIN 1 Kota Bandar Lampung Tahun 2016/2017

6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Saran dan Prasarana merupakan suatu perlengkapan yang harus

dimiliki oleh lembaga pendidikan formal kerena sarana dan prasarana

merupakan suatu yang sangat penting bagi penunjang suatu proses

pembelajaran bagi kelancaran kegiatan kegiatan belajar mengajar. Sarana dan

prasarana merupakan tolak ukur terhadap tingkat kemajuan dan kualitas

lembaga pendidikan itu sendiri. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar Lampung dapat dilihat

dalam tabel berikut :
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Tabel 4
Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1

Kota Bandar Lampung

No Jenis Barang Jumlah
Keadaan

Baik Rusak
1 Ruang Kepala Sekolah 1 buah (bergabung) √

2 Ruang Guru 1 buah √

3 Ruang TU 1 buah(bergabung) √

4 Ruang Kelas 7 buah √

5 Ruang Perpustakaan 1 buah (bergabung) √

6 Ruang UKS 1 buah √

7 WC Guru 3 buah √

8 WC Siswa 2 buah √

9 Ruang mushola 1 buah (bergabung) √

10 Ruang Multimedia 1 buah √

11 Ruang penjaga 1 buah √

Sumber : Dokumentasi MIN 1 Kota Bandar Lampung Tahun 2016/2017

B. Analisis Data

1. Upaya  Guru dalam Meningkatkan Prestasi Belajar.

a. Memberikan Motivasi Belajar kepada Siswa

Meningkatkan motivasi belajar siswa adalah salah satu kegiatan

integral yang wajib ada dalam kegiatan pembelajaran. Selain memberikan

dan mentransfer ilmu pengetahuan guru juga bertugas untuk

meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Tidak bisa kita pungkiri

bahwa motivasi belajar siswa satu dengan yang lain sangat berbeda, untuk

itulah penting bagi guru selalu senantiasa memberikan motivasi kepada

siswa supaya siswa senantiasa memiliki semangat belajar dan mampu
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menjadi siswa yang beprestasi serta dapat mengembangkan diri secara

optimal.

Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai

motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan

motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal,

guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa.

Dari segi memberikan motivasi belajar kepada siswa disini guru Fiqih

telah melaksanakan dengan baik dimana guru fiqih telah melakukan hal-

hal yang dapat meningkatkan mootivasi siswa dalam belajar diantarannya

adalah :

1) Memperjelas tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham kearah mana ia ingin

dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dapat

menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang pada gilirannya dapat

meningkatkan motivasi belajar mereka. Semakin jelas tujuan yang ingin

dicapai, maka akan semakin kuat motivasi nbelajar siswa. Oleh sebab itu,

sebelum proses pembelajaran dimulai hendaknya guru menjelaskan

terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai.

2) Membangkitkan minat siswa

Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat

untuk belajar. Oleh karena itu, mengembangkan minat belajar siswa

merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan motivasi belajar. Dan

Salah satu cara yang dilakukan oleh guru fiqih di MIN 1 Bandar Lampung
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untuk momotivasi siswa dalam pembelajaran adalah mengaitkan

pengalaman belajar dengan minat siswa. Pengaitan pembelajaran dengan

minat siswa adalah sangat penting, dan karena itu tunjukkanlah bahwa

pengetahuan yang dipelajari itu sangat bermanfaat bagi mereka. Demikian

pula tujuan pembelajaran yang penting adalah membangkitkan hasrat ingin

tahu siswa mengenai pelajaran yang akan datang, dan karena itu

pembelajaran akan mampu meningkatkan motivasi instrinsik siswa untuk

mempelajari materi pembelajaran yang disajikan oleh guru.

3) Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar

Siswa hanya mungkin dapat belajar baik manakala ada dalam suasana

yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari takut. Usahakan agar kelas

selamanya dalam suasana hidup dan segar, terbebas dari rasa tegang.

Untuk itu guru fiqih telah melakukan pembelajaran yang menyenangkan

dimana kadang-kadang guru mengawali pembelajaran dengan memberikan

materi yang lucu-lucu, sehingga siswa tidak tegang ketika akan mengikuti

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.

4) Berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa

Motivasi akan tumbuh manakala siswa merasa dihargai. Dalam

pembelajaran, pujian dapat dimanfaatkan sebagai alat motivasi. Karena

anak didik juga manusia, maka dia juga senang dipuji. Karena pujian

menimbulkan rasa puas dan senang Namun begitu, pujian harus sesuai

dengan hasil kerja siswa. Jangan memuji secara berlebihan karena akan

terkesan dibuat-buat. Pujian yang baik adalah pujian yang keluar dari hati
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seoarang guru secara wajar dengan maksud untuk memberikan

penghargaan kepada siswa atas jerih payahnya dalam belajar. Hal ini telah

dilakukan oleh guru fiqih di MIN 1 Bandar Lampung, dimana ketika ada

anak yang pandai dalam menjawab pelajaran guru akan memberikan

pujian kepada anak tersebut sehingga siswa yang lain akan tertarik dan

termotivasi untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

disampaikan oleh guru fiqih.

5) Berikan penilaian

Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai bagus.

Untuk itu mereka belajar dengan giat. Bagi sebagian siswa nilai dapat

menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu, penilaian harus

dilakukan dengan segera agar siswa secepat mungkin mengetahui hasil

kerjanya. Penilaian harus dilakukan secara objektif sesuai dengan

kemampuan siswa masing-masing. Inilah yang dilakukan oleh guru Fiqih

dimana ketika mengadakan ulangan harian/UTS maupun semester selalu

cepat diberikan hasil dari ulangan yang dilakukan sehingga siswa langsung

dapat mengetahui hasil dari mereka mengerjakan soal. Karena apabila

guru memberikan penilaian secara terus menerus akan mendorong siswa

belajar, oleh karena setiap anak memilki kecenderungan untuk

memmperoleh hasil yang baik. Disamping itu, para siswa selalu mendapat

tantangan dan masalah yang harus dihadapi dan dipecahkan, sehingga

mendorongnya belajar lebih teliti dan seksama.



87

6) Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa

Siswa butuh penghargaan. Penghargaan bisa dilakukan dengan

mmemberikan komentar yang positif. Setelah siswa selesai mengerjakan

suatu tugas, sebaiknya berikan komentar secepatnya, misalnya dengan

memberikan tulisan “ bagus” atau “teruskan pekerjaanmu” dan lain

sebagainya. Komentar yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar

siswa.

Penghargaan sangat efektif untuk memotivasi siswa dalam

mengerjakan tugas-tugas, baik tugas-tugas yang harus dikerjakan segera,

maupun tugas-tugas yang berlangsung terus menerus. Sebaliknya

pemberian celaan kurang menumbuhkan motivasi dalam belajar. Bahkan

menimbulkan efek psikologis yang lebih jelek.

7) Ciptakan persaingan dan kerjasama

Persaingan yang sehat dapat menumbuhkan pengaruh yang baik untuk

keberhasilan proses pemebelajaran siswa. Melalui persaingan siswa

dimungkinkan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil

yang terbaik. Oleh sebab itu, guru harus mendesain pembelajaran yang

memungkinkan siswa untuk bersaing baik antar kelompok maupun antar

individu.

Namun demikian, persaingan tidak selamanya menguntungkan,

terutama untuk siswa yeng memang dirasakan tidak mampu untuk

bersaing, oleh sebab itu pendekatan cooperative learning dapat

dipertimbangkan untuk menciptakan persaingan antar kelompok. Selain
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persaingan antar siswa lebih banyak pengaruh buruknya daripada baiknya

terhadap perkembangan kepribadian siswa. Persaingan antara diri sendiri

dapat dialakukan dengan cara memeri kesempatan kepada siswa untuk

mengenal kemajuan-kemajuan yang telah diucapai sebelumnya dan apa

yang dapat dicapai pada pada waktu berikutnya. Misalnya guru membuat

dan memberi tahu grafik kemajuan belajar siswa.

Untuk mengembangkan motivasi belajar, guru harus berusaha

membentuk kebiasaan siswanya agar secara berangsur-angsur dapat

memusatkan perhatian lebih lama dan bekerja keras. Oleh karena itu,

usaha dan perhatian guru yang besar lebih diperlukan untuk membimbing

siswa-siswa yang memiliki pencapaian rendah agar mereka memiliki

motivasi belajar yang baik.

Disamping itu adakalanya motivasi juga dapat dibangkitkan dengan

cara-cara lain yang sifatnya negatif seperti memberikan hukuman, teguran

dan kecaman, memberikan tugas yang sedikit berat dan menantang.

Namun, teknik-teknik semacam itu hanya bisa digunakan dalam kasus

tertentu. Beberapa ahli mengatakan dengan mmemmbangkitkan motivasi

dengan cara-cara negatif lebih banyak merugikan siswa. Untuk itulah

seandainya masih bisa dengan cara-cara yang positif, sebaiknya

membangkitkakn motivasi dengan cara negatif dihindari.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru Fiqih di MIN 1

Bandar Lampung dimana dalam meningkatkan motivasi belajar siswa guru

telah fiqih telah melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan motivasi
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belajar siswa seperti: Memperjelas tujuan yang ingin dicapai,

Membangkitkan minat siswa, menciptakan suasana yang menyenangkan

dalam belajar,  memberi pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa,

memberikan penilaian, memberi komentar terhadap hasil pekerjaan siswa,

dan menciptakan persaingan dan kerjasama, selain itu guru juga

memberikan hukuman yang sifatnya memdidik sehingga siswa termotivasi

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang dilakukan

oleh guru Fiqih.3

b. Menggunakan Media Pembelajaran yang baik

Dalam hal penggunaan media pembelajaran sebagai bagian integral

pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung

dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya akan membawa dampak yang baik

bagi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas, karena

penggunaan media dalam mengajar dapat member dampak pada hal-hal

sebagai berikut :

1) Penyampaian pembelajaran menjadi lebih baku

2) Pembelajaran bisa lebih menarik

3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif

4) Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat

5) Kualitas hasil belajar dapat di tingkatkan

6) Pembelajaran dapat diberikan kapan dimana diinginkan atau

diperlukan

3 Misnawati, Guru Fiqih, Wawancara, Tanggal  20 Juni 2017
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7) Sikap positif siswa terhadap apa yang dipelajari

8) Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif.

Selain itu media pengajaran memiliki manfaat dalam kegiatan belajar

mengajar di dalam kelas  seperti :

1) Meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk berfikir, oleh karena itu

mengurangi verbalisme.

2) Memperbesar perhatian siswa.

3) Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar,

sehingga memuat pelajaran lebih mantap.

4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan

berusaha sendiri dikalangan siswa.

5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu terutama melalui

gambar hidup.

6) Membantu timbulnya pengertian yang dapat membantu perkembangan

kemampuan bahasa.

7) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain

dan membantu efisiensi dan keragaman yang banyak dalam belajar.

Jadi hal-hal tersebut diatas apabila dilakukan akan membawa dampak

terhadap pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas berdasarkan

pengamatan yang penulis lakukan guru Fiqih dalam mengajar telah

menggunakan media dalam mengajar seperti media gambar, slide, LCD

proyektor dll sehingga siswa dalam mengikuti  kegiatan belajar mengajar

didalam kelas menjadi lebih semangat lagi dan termotivasi dalam
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mengikuti pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara

dengan guru Fiqih di MIN 1 Bandar Lampung dimana beliau mengatakan

bahwa dalam mengajar kami juga menggunakan media pembelajaran

seperti gambar, LCD proyektor dll, hal ini dilakukan agar siswa dalam

mengikuti kegiatan pembelajaran menjadi lebih termotivasi dan lebih

bersemangat sehingga nantinya diharapkan prestasi belajar siswa juga

menjadi lebih baik lagi.

c. Menerapkan Metode Pembelajaran yang sesuai dengan Materi

pembelajaran

Belajar mengajar merupakan suatu proses yang rumit, karena bukan

sekedar menyerap informasi dari guru, melainkan melibatkan berbagai

kegiatan maupun tindakan yang harus dilakukan terutama bila

menginginkan hasil belajar yang baik. Pada dasarnya guru adalah seorang

pendidik. Pendidik adalah orang dewasa dengan segala kemampuan yang

dimilikinya untuk dapat mengubah psikis dan pola pikir siswa dari tidak

tahu menjadi tahu serta mendewasakannya. Salah satu hal yang harus

dilakukan oleh guru adalah dengan mengajar di kelas. Salah satu yang

paling penting adalah performance guru di kelas. Bagaimana seorang guru

dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana belajar yang

menyenangkan. Dengan demikian guru harus menerapkan metode

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswanya.

Tiap-tiap kelas bisa kemungkinan menggunakan metode pembelajaran

yang berbeda dengan kelas lain. Untuk itu seorang guru harus mampu
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menerapkan berbagai metode pembelajaran. Salah satu cara belajar

mengajar yang menekankan berbagai kegiatan dan tindakan adalah

dengan menggunakan suatu metode tertentu dalam belajar mengajar. Hal

ini dikarenakan metode dalam belajar mengajar pada hakekatnya

merupakan suatu upaya dalam mengembangkan dan mengoptimalkan

keaktifan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru.

Dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar, sebenarnya tidak

terlepas dari metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar,

karena berhasil tidaknya tujuan yang akan dicapai dipengaruhi oleh efektif

dan tidaknya proses belajar mengajar yang dialami serta tergantung juga

dari dalam diri siswa itu sendiri. Kenyataan di lapangan menunjukkan

bahwa siswa di sekolah kita pada umumnya heterogen (mempunyai

kemampuan yang bervariasi), sementara sebagai guru kita sering

menganggap semua siswa di suatu kelas memliki tingkat kemampuan yang

relatif sama, sehingga kurang memperhatikan adanya perbedaan-

perbedaan tersebut.

Dari kenyataan tersebut guru perlu memikirkan suatu cara

mengembangkan dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajarnya,

yaitu suatu metode mengajar yang sesuai dan cocok untuk diterapkan

sesuai dengan kondisi kelas, dimana siswa memiliki tingkat kemampuan

yang bervariasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menyajikan

pembelajaran dengan memperhatikan dan memahami latar belakang

emosi, dorongan/ motivasi dan kemampuan individu serta adanya
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penyesuaian materi pelajaran dan tugas-tugas pembelajaran siswa,

sehingga metode yang dibutuhkan adalah metode yang dapat memenuhi

dan melayani kebutuhan-kebutuhan siswa tersebut.

Mengenai jenis-jenis metode yang sesuai dengan kondisi kelas, guru

akan lebih faham tentang metode yang paling tepat untuk diterapkan di

kelasnya, karena hampir setiap hari menghadapi siswa dengan berbagai

masalahnya. Ada banyak metode pembelajaran yang dapat dijadikan salah

satu alternatif yaitu metode diskusi, tanya jawab, metode inguary,

demostrasi / praktikum dan sebagainya. Tinggal guru pandai-pandai

memilih metode mengajar yang tepat untuk kelas dan siswannya.

Beberapa contoh metode yang sesuai dengan keadaan atau kondisi

siswa antara lain; Misalnya, seorang guru Olahraga dan Kesehatan

menetapkan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendemontrasikan cara

menendang bola dengan baik dan benar. Dalam hal ini metode yang dapat

membantu siswa-siswa mencapai tujuan adalah metode ceramah, guru

memberi instruksi, petunjuk, aba-aba dan dilaksanakan di lapangan,

kemudian metode demonstrasi, siswa-siswa mendemonstrasikan cara

menendang bola dengan baik dan benar, selanjutnya dapat digunakan

metode pembagian tugas, siswa-siswa di beri tugas; bagaimana menjadi

keeper, kapten, gelandang, dan apa tugas mereka, dan bagaimana mereka

dapat bekerjasama dan menendang bola. Dalam contoh ini, terdapat

kemampuan siswa pada tingkat kognitif dan psikomotorik.
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Demikian juga diaplikasikan kemampuan Afektif, tentang bagaimana

kemampuan mereka dalam bekerjasama dalam bermain bola dari metode

pemberian tugas yang diberikan guru kepada setiap individu. Dalam

silabus telah dirumuskan indikator hasil belajar atau hasil yangdiperoleh

siswa setelah mereka mengikuti proses pembelajaran Contoh lain misalnya

pada awal atau sebelum guru masuk ke kelas memberi materi pengajaran

kepada siswa, ada tugas guru yang tidak boleh dilupakan adalah untuk

mengetahui pengetahuan awal siswa. Sewaktu memberi materi pengajaran

kelak guru tidak kecewa dengan hasil yang dicapai siswa, untuk mendapat

pengetahuan awal siswa guru dapat melakukan pretes tertulis, tanya jawab

di awal pelajaran.

Dengan mengetahui pengetahuan awal siswa, guru dapat menyusun

strategi memilih metode pembelajaran yang tepat pada siswa-siswa. Apa

metode yang akan kita pergunakan? Sangat tergantung juga pada

pengetahuan awal siswa, guru telah mengidentifikasi pengetahuan awal.

Pengetahuan awal dapat berasal dari pokok bahasan yang akan kita

ajarkan, jika siswa tidak memiliki prinsip, konsep, dan fakta atau memiliki

pengalaman, maka kemungkinan besar mereka belum dapat dipergunakan

metode yang bersifat belajar mandiri, hanya metode yang dapat diterapkan

ceramah, demonstrasi, penampilan, latihan dengan teman, sumbang saran,

pratikum, bermain peran dan lain-lain. Sebaliknya jika siswa telah

memahami prinsip, konsep, dan fakta maka guru dapat mempergunakan
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metode diskusi, studi mandiri, studi kasus, dan metode insiden, sifat

metode ini lebih banyak analisis, dan memecah masalah.

Karena itu metode yang digunakan lebih berorientasi pada masing-

masing ranah (kognitif, afektif, dan psikomotorik) yang terdapat dalam

pokok bahasan. Umpamanya ranah psikomotorik lebih dominant dalam

pokok bahasan tersebut, maka metode demonstrasi yang dibutuhkan, siswa

berkesempatan mendemostrasikan materi secara bergiliran di dalam kelas

atau di lapangan. Dengan demikian metode yang kita pergunakan tidak

terlepas dari bentuk dan muatan materi dalam pokok bahasan yang

disampaikan kepada siswa’.

Selanjutnya untuk lebih merangsang siswa bersemangat perlu metode

yang membangkitkan motivasi. Motivasi merupakan aspek yang sangat

penting untuk membelajarkan siswa. Motivasi dapat diartikan sebagai

dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak dan melakukan

sesuatu. Seorang guru harus dapat menunjukkan pentingnya pengalaman

dan materi belajar bagi kehidupan siswa, dengan demikian siswa akan

belajar bukan hanya sekadar untuk memperoleh nilai atau pujian akan

tetapi didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya.

Alokasi Waktu dan Sarana Penunjang Waktu yang tersedia dalam

pemberian materi pelajaran satu jam pelajaran 40 menit, maka metode

yang dipergunakan telah dirancang sebelumnya, termasuk di dalamnya

perangkat penunjang pembelajaran, perangkat pembelajaran itu dapat

dipergunakan oleh guru secara berulang-ulang, seperti transparan, chart,



96

video pembelajaran, film, dan gambar-gambar menarikperhatian lewat

slide proyektor dan sebagainya.

Metode pembelajaran disesuaikan dengan materi, seperti Bidang Studi

fiqih, metode yang akan diterapkan adalah metode praktikum, bukan

berarti metode lain tidak kita pergunakan, metode ceramah sangat perlu

yang waktunya dialokasi sekian menit untuk memberi petunjuk, aba-aba,

dan arahan. Kemudian memungkinkan mempergunakan metode diskusi,

karena dari hasil praktikum siswa memerlukan diskusi kelompok untuk

memecah masalah/ problem yang mereka hadapi.

Metode mengajar juga harus disesuaikan dengan kondisi ukuran kelas,

jika kelas besar dan jumlah siswa yang banyak, metode ceramah lebih

efektif, akan tetapi yang perlu kita ingat metode ceramah memiliki banyak

kelemahan dibandingkan metode lainnya, terutama dalam pengukuran

keberhasilan siswa. Disamping metode ceramah guru dapat melaksanakan

Tanya jawab, dan diskusi. Kelas yang kecil dapat diterapkan metode

tutorial karena pemberian umpan balik dapat cepat dilakukan, dan

perhatian terhadap kebutuhan individual lebih dapat dipenuhi.

Metode pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian

kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber

daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai

tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran. Dari semua

metode mengajar yang telah disebutkan di atas memiliki kelebihan dan

kelemahan masing-masing. Suatu metode akan cocok diterapkan dalam
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suatu suasana belajar mengajar apabila metode tersebut cocok dengan

suasana yang sedang berlangsung, sesuai dengan kondisi yang sedang

dialami oleh siswa. Tidak ada metode yang paling baik yang ada hanyalah

bagaimana cara seorang guru mampu melihat kondisi siswanya untuk

menerapkan metode mengajar yang paling cocok untuk siswanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Fiqih MIN 1 Bandar

Lampung diketahui bahwa guru fiqih dalam mengajar telah menerapkan

metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, seperti

dalam mengajar materi shalat guru menggunakan metode demonstrasi,

praktek dan lain-lain sehingga apa yang diajarkan dapat dipahami oleh

siswa.4

d. Memberikan Fasilitas belajar yang baik

Fasilitas belajar erat kaitannya dengan kondisi ekonomi orang tua

siswa. Dengan kondisi ekonomi orang tua yang baik, maka orang tua akan

lebih mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan anaknya

termasuk dalam hal penyediaan fasilitas belajar di rumah yang memadai.

Begitu juga dengan pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah, jika

sekolah memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kelengkapan

fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik.

Semakin lengkap fasilitas belajar, akan semakin mempermudah dalam

melakukan kegiatan belajar.

4 Miftahul Jannah, Guru Fiqih, Wawancara, Tanggal  21 Juni 2017
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Akan tetapi dalam memberikan fasilitas belajar ini juga dapat

dilakukan oleh guru ketika mengajar, seperti dengan menggunakan media

pembelajaran yang menyenangkan siswa, memberikan alat-alat tulis yang

baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru Fiqih dimana

dalam mengajar selalu memberikan fasilitas yang baik, seperti dalam

mengajar menggunakan LCD proyektor, kadang-kadang memberikan alat-

alat tulis kepada siswa yang tidak ada peralatam belajarnya dan dan lain-

lainnya.5

e. Mempersiapkan Kegiatan Belajar Mengajar dengan baik.

Kegiatan menyiapkan siswa yang langsung berkaitan dengan materi

yang akan dibahas disebut kegiatan awal pembelajaran. Sementara itu

kegiatan yang tidak langsung berkaitan dengan materi atau kompetensi

yang akan dibahas disebut kegiatan pra pembelajaran.

Kegiatan utama yang perlu dilaksanakan dalam pendahuluan pembelajaran

ini diantaranya, yaitu menciptakan kondisi-kondisi awal pembelajaran

yang kondusif, memberi acuan, melaksanakan kegiatan apersepsi

(apperception) dan penilaian awal (pre-test). Kegiatan pendahuluan seperti

Penciptaan Kondisi Awal Pembelajaran Proses pembelajaran terpadu akan

berhasil dengan baik apabila guru sejak awal dapat mengkondisikan

kegiatan belajar secara efektif. Upaya yang perlu dilakukan untuk

mewujudkan kondisi awal pembelajaran yang efektif tersebut misalnya:

a. Mengecek atau memeriksa kehadiran siswa (presence, attendance)

5 Misnawati, Guru Fiqih, Wawancara, Tanggal  20 Juni 2017
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Sebelum kegiatan inti pembelajaran dimulai sebaiknya guru

mengecek atau memeriksa terlebih dahulu kehadiran siswa. Jika

jumlah siswa dalam satu kelas terhitung banyak maka perlu cara yang

lebih praktis agar tidak terlalu menyita atau menghabiskan waktu,

salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah dengan menanyakan

atau meminta siswa yang hadir di kelas untuk menyebutkan siswa

yang tidak hadir, kemudian guru menanyakan alasan ketidakhadiran

siswa yang tidak hadir tersebut.

b. Menumbuhkan kesiapan belajar siswa (readiness)

Kesiapan belajar siswa merupakan salah satu prinsip belajar yang

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Ada beberapa

alternatif yang dapat dilakukan guru dalam menciptakan kesiapan

belajar siswa, khususnya yang dilakukan pada awal pembelajaran

diantaranya: Membantu atau membimbing siswa dalam

mempersiapkan fasilitas dan sumber belajar yang diperlukan dalam

kegiatan belajar, Menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan

konstruktif dalam kelas, Menunjukkan sikap penuh semangat

(antusiasme) dan minat mengajar yang tinggi, Mengontrol

(mengelola) seluruh siswa mulai dari awal pembelajaran dan

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran serta minat dan perhatian siswa. Menentukan kegiatan

belajar yang memungkinkan siswa dapat melakukannya. Menciptakan

suasana belajar yang demokratis.
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Sejak saat awal pembelajaran, siswa harus sudah mulai diarahkan

pada suatu kondisi atau suasana belajar yang demokratis dalam rangka

menumbuhkan keaktifan siswa dalam belajar. Suasana yang

demokratis dalam pembelajaran terpadu akan menumbuhkan

keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan, keberanian untuk

bertanya, keberanian berpendapat atau mengeluarkan ide/gagasan, dan

keberanian memperlihatkan unjuk kerja (performance). Untuk itu guru

hendaknya mengembangkan kegiatan awal pembelajaran yang

memungkinkan siswa merasa bebas, sukarela, tidak merasa ditekan

atau dipaksa dalam belajar.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi penulis dimana guru fiqih

dalam mengajar telah mempersiapkan kegiatan belajar mengajar

dengan baik, seperti mempersiapkan perlengkapan mengajar dengan

seksama, Mengecek atau memeriksa kehadiran siswa (presence,

attendance), menumbuhkan kesiapan belajar siswa (readiness),

menciptakan suasana belajar yang demokratis.6

f. Membantu Perkembangan Siswa dari segi sikap, tingkah laku dan

penyesuaian diri

Dari segi membantu perkembangan siswa dari sikap, tingkah laku dan

penyesuaian diri juga telah dilakukan oleh guru dengan baik, dimana guru

Fiqih ini telah melakukan seperti konselor, karena sikap, tingkahlaku dan

penyesuain diri ini sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar di

6 Observasi, tanggal 5 – 17 Juni 2017
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dalam kelas, karena dengan sikap dan tingkahlaku yang baik maka

kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik pula.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan guru Fiqih

dimana beliau mengatakan bahwa dalam hal sikap, tingkahlaku dan

penyesuaian diri telah kamu bantu dalam mempersiapkannya, dimana guru

bersikap sebagai konselor yang berfungsi membantu siswa dalam bersikap

dan bertingkah laku yang baik dalam belajarnya.7

Dari hasil analisis di atas dapat penulis simpulkan bahwa upaya yang

dilakukan oleh guru Fiqih dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar

sudah baik dilakukan sehingga diharapkan prestasi belajar siswa juga akan

menjadi lebih baik lagi.

2. Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih

Adapun hasil belajar mata pelajaran Fiqih di MIN 1 Bandar Lampung

khususnya kelas III s/d kelas V dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 5
Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih

MIN 1 Bandar Lampung

No Kriteria
Prestasi

Kelas Jumlah
Siswa

Prosentase
III IV V

1 90 – 100 31 29 20 80 35,72
2 75 – 90 48 47 30 125 55,80
3 >75 6 8 5 19 8,48

Jumlah 85 84 55 224 -

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa mata pelajaran

Fiqih di MIN 1 Bandar Lampung sudah baik dimana ada 35,72% mendapat

nilai antara 90 – 100, mendapat nilai 75 – 90 ada 125 siswa atau 55,80 persen

7 Misnawati, Guru Fiqih, Wawancara, Tanggal  21 Juni 2017
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dan hanya 19 siswa atau 8,48% siswa yang mendapat nilai kurang dari 75. Ini

menunjukkan upaya guru Fiqih dalam meningkatkan prestasi belajar mata

pelajaran Fiqih telah berjalan dengan baik sehingga prestasi belajar siswapun

menjadi lebih baik pula.




