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ABSTRAK
Nama

: Juniar Armadila

Jurusan

: Pendidikan Agama Islam

Judul

: Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi

Skripsi ini membahas tentang Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi dan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Instrument pengumpulan
data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Strategi
pembelajaran merupakan sebuah perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan
yang didesain secara khusus (baik metode atau pemanfaatan berbagai sumber
daya) untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Dalam pendidikan formal, kita tau bahwa guru sebagai administrator
harus dapat menyelenggarakan program pendidikan dengan sebaik-baiknya. Oleh
karena itu , untuk mencapai tujuan program pendidikan yang di inginkan guru di
harapakan mempunyai beberapa strategi pembelajaran yang bisa menggugah
siswa untuk belajar enak dan menyenangkan. Untuk mencapai tujuan agar bisa
meningkatkan motivasi belajar siswa.
Tujuan penelitian ini adalah ; (1) untuk mengetahui Stategi Guru Akidah
Akhlak Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi (2) untuk mengetahui Kendala Guru Akidah Akhlak Dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi (3) untuk mengetahui Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
Kata Kunci : Strategi Guru, Meningkatkan, Motivasi Belajar
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ABSTRACT
Name

: Juniar Armadila

Major

: Islamic Religious Education

Title

: The Strategy of Moral Teachers in Increasing Motivation
Student Learning in Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jambi
City
This thesis discusses the Strategy of the Islamic Moral Teachers in

Improving Student Learning Motivation in Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jambi
City and this research is a qualitative research. Data collection instruments used
were observation, interviews and documentation. The learning strategy is a plan
that contains a series of activities that are specifically designed (both methods or
the use of various resources) to achieve certain educational goals.
In formal education, we know that teachers as administrators must be able
to carry out educational programs as well as possible. Therefore, to achieve the
goals of the educational program that the teacher wants is expected to have several
learning strategies that can inspire students to learn well and fun. To achieve the
goal in order to increase student motivation.
The purpose of this study is; (1) to find out the Characteristics of Moral
Teachers in Improving Student Learning Motivation in the City of Madrasah
Tsanawiyah 2 Jambi City (2) to find out the Obstacles of the Islamic Moral
Teachers in Increasing Student Learning Motivation in Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Jambi City (3) Morals in Increasing Student Learning Motivation in
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jambi City
Keywords: Teacher Strategy, Improving, Learning Motivation
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kesadaran mengenai kebutuhan terhadap cara yang representatif
dalam pembelajaran saat ini semakin meningkat. Wina Sanjaya menyatakan
bahwa salah satu masalah yang dihadapi dunia nasional adalah lemahnya
proses pembelajaran, satu masalah kurang merangsang kemampuan berpikir
dan lebih menekankan hafalan informasi. Akibatnya, lahirlah siswa-siswi
yang baik dalam penguasaan teori tetapi lemah dalam aplikasi ( Jurnal :
Ahwan Fanani, 2014:172).
Dewasa ini, berbagai cara berkembang dalam dunia pendidikan.
Sebagaimana cara itu di beri label metode, strategi, teknik, model dan juga
pendekatan. Munculnya berbagai istilah tersebut menunjukkan adanya
perhatian besar bagi pengembangan dimensi cara dalam pembelajaran.
Didalam pendidikan, tidak lepas dengan yang namanya pendidik atau
guru. Guru merupakan figur utama dalam pendidikan yang bertugas dan
bertanggung jawab dalam membina anak didik menjadi seorang yang lebih
baik sebelumnya. Menurut Martinis Yamin dalam bukunya (Martinis Yamin,
2013:57) menyebutkan bahwa guru yang profesional adalah didalam sekolah
tidak hanya mentransferkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswi. Tetapi,
guru juga sebagai pelopor untuk menciptakan orang-orang berbudaya,
berakhlak, dan bermoral.
Guru perlu memiliki strategi yang tepat dalam proses pembelajaran
untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Guru harus memiliki strategi
mengajar agar anak didik belajar efektif, efesien, dan mencapai tujuan yang
diharapkan.
Strategi pembelajaran merupakan cara pandang dan pola pikir guru
dalam mengajar. Dalam mengembangkan strategi pembelajaran paling tidak
guru harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain adalah: bagaimana
mengaktifkan siswa, bagaimana siswa membangun peta konsep, bagaimana
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mengumpulkan informasi dengan stimulus pertanyaan efektif, bagaimana
menggali informasi dari media cetak ( Mansur Muslich, 2007:67)
Oleh karena itu, guru harus mempunyai strategi untuk meningkatkan
motivasi belajar siswa dan untuk membangkitkan semangat belajar siswa.
Strategi guru dalam pembelajaran diperlukan agar siswa tidak merasa bosan,
bahkan benci tetapi dapat menikmati dengan senang terhadap dalam belajar.
Seperti diketahui, motivasi belajar pada siswa tidak sama kuatnya, ada
siswa yang termotivasi bersifat intrinsik dimana kemauan belajarnya lebih
kuat dan tidak tergantung pada faktor di luar dirinya. Sebaliknya dengan
siswa yang termotivasi bersifat ekstrinsik, kemauan untuk belajar sangat
tergantung pada kondisi di luar dirinya. Namun demikian, di dalam kenyataan
motivasi ekstrinsik inilah yang banyak terjadi, terutama pada anak-anak dan
remaja dalam proses pembelajaran.(Jurnal: Siti Suprihatin, 2015:74)
Akidah Akhlak merupakan salah satu mata pelajaran agama Islam
yang dijadikan sumber hukum untuk mencapai kemajuan lahiriyah dan
kebahagiaan rohaniyah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al
Qalam ayat 4:

…ع ِظي ٍْم
َ ق
ٍ ُ… َواِ َّنكَ لَ َعلى ُخل
Artinya : “Dan sesungguhnya engkau benar-benar, berbudi pekerti yang
luhur”(Q.S Al- Qalam : 4)
Pembelajaran Aqidah Akhlak menekankan kepada tercapainya dua
aspek penting, yaitu antara pemahaman (teoritis) dengan praktek (perbuatan).
Pelajaran Aqidah Akhlak merupakan ruang lingkup dari pendidikan agama
Islam yaitu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk
mengenal,

memahami,

menghayati

dan

mengimani

Allah

dan

merealisasikannya dalam perilaku Akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman (
Ahmad Adib, 2009:22).
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan Aqidah
Akhlak adalah suatu pembelajaran yang mengarahkan pada terciptanya
perilaku lahir dan batin manusia sehingga menjadi manusia yang seimbang
dalam arti terhadap dirinya maupun terhadap luar dirinya .
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi merupakan lembaga
pendidikan yang bercorak Islam. Selain mata

pelajaran

umum

juga

diajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diantaranya yaitu
Akidah Akhlak yang bertujuan membentuk siswa yang berakidah Akhlak dan
bertaqwa. Akan tetapi fenomena yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Kota Jambi dari hasil pengamatan peneliti diantaranya adalah:
1. Siswa kurang termotivasi dalam belajar terutama pada mata pelajaran
Akidah Akhlak, karena pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran
10 siswa tidak memperhatikan guru saat mengajar dan kebanyakan diam
saat guru menanyakan (Observasi, 10 Juli 2019)
2. Pada saat proses belajar-mengajar 5 siswa yang keluar masuk kelas dan
memintak izin ketoilet, bahkan ada sebagian kecil siswa yang memintak
izin ketoilet malah ke kantin untuk membeli jajanan. (Observasi, 13 Juli
2019)
3. Pada saat proses belajar mengajar berlangsung 6 siswa yang ribut,
mengobrol dengan teman sebangkunya, ada yang mengantuk dan masih
ada tugas yang belum mereka kerjakan. (Wawancara, 13 Juli 2019)
Dengan adanya deskripsi tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk
meneliti tentang “Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi”.
Penelitian ini dilakukan guna untuk meningkatkan motivasi belajar siswa
pada mata pelajaran Akidah Akhlak dan para guru lebih kreatif dalam
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membangkitkan motivasi belajar siswa dengan penggunaan strategi
pembelajaran.

B. Fokus penelitian
Untuk menjaga terjadinya pembahasan yang terlalu luas dan
mencegah menyimpang dari rumusan masalah, serta keterbatasan waktu
maka perlu adanya pembatasan masalah, penulis mefokuskan peneliti ini di
kelas VII F Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi yang terletak di Jl.
Adityawarman No.05, Thehok, Kec. Jambi Selatan Kota jambi.

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik beberapa
rumusan masalah untuk membatasi penjabaran sebagai berikut:
1. Bagaimana Strategi pembelajaran yang dilakukan Guru Akidah Akhlak
Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi ?
2.

Apa Kendala Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi ?

3. Apa Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi ?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian
a. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang
berkaitan dengan permasalahan di atas adalah:
1. Untuk Mengetahui Strategi pembelajaran yang dilakukan Guru
Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi ?
2. Untuk

Mengetahui

Kendala

Guru

Akidah

Akhlak

Dalam

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi ?
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3. Untuk Mengetahui Upaya Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi ?
b. Kegunaan Penelitian
Dalam proses belajar mengajar selalu identik dengan keberhasilan
guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dengan beberapa
strategi pelajaran yang sesuai dengan keadaan anak didik sehingga bisa
memotivasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar.
Oleh karena itu peranan dan fungsi strategi mengajar cukup
memegang dan menentukan keberhasilan suatu pendidikan yang
dilaksanakan oleh seorang guru. Dalam kaitannya, penelitian ini dapat
menghasilkan temuan-temuan mengenai strategi pembelajaran yang
kemudian dapat bermanfaat:
1.

Penelitian ini untuk memperkaya konsep strategi pembelajaran dalam
memotivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi.

2.

Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi seorang manager
pelaksanaan pendidikan bahwa strategi pembelajaran merupakan
sesuatu yang vital sehingga bisa memotivasi belajar siswa di
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi.

3.

Ikut menyambungkan literatur ilmiah kepada mereka yang ingin
mengetahui tentang strategi pembelajaran dalam memotivasi belajar
siswa.

4.

Akan

memperkaya

informasi

pengetahuan

yang

jelas

dan

pengalaman yang menumbuh kembangkan wawasan logika tentang
strategi dalam memotivasi belajar siswa.
5.

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana
Strata Satu (S1) dalam Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
Landasan teori digunakan untuk memberikan gambaran atau batasanbatasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang
akan dilakukan
1. Pengertian Strategi
Istilah strategi (strategy) berasal dari “kata benda” dan “kata kerja”
dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan
kata stratos (militer) dengan “ego” (memimpin). Sebagai kata kerja,
stratego berarti merencanakan (to plan).
Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis
besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah
ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan
sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan
kegiatan

belajar

mengajar

untuk

mencapai

tujuan

yang

telah

digariskan.(Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2010:5).
“Strategi merupakan rencana besar yang bersifat meningkat,
efesien, dan produktif untuk mengefektifkan tercapainya tujuan. Strategi
pada hakikatnya adalah tindakan tentang apa yang seharusnya dilakukan”
(Dedi Mulyasana, 2012:217). Dalam dunia pendidikan, strategi adalah
rangkaian dalam proses pembelajaram yang terkait dengan pengelolaan
siswa, pengelolaan guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan
lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar agar pembelajaran menjadi
lebih efektif dan efesien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang
diharapkan (Suyono dan Hariyanto, 2012:20).
Pada hakikatnya strategi menjelaskan tindakan tentang apa yang
seharusnya dilakukan, bukan tindakan tentang apa yang dilakukan, apa
yang seharusnya dicapai, bukan apa yang dicapai (Dedi Mulyasana,
2012:217). Strategi pembelajaran mencakup pengelompokan peserta didik,
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penggunaan pendekatan, metode, teknik, bentuk media, dan sumber
belajar.
Hal ini bertujuan agar terwujudnya interaksi edukasi antara
pendidik dengan peserta didik, dan sesama peserta didik. Strategi
pembelajaran sangat dibutuhkan oleh pendidik. Penggunaan strategi dalam
kegiatan pembelajaran sangat diperlukan guna mempermudah proses
pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil yang optimal (Made Wena,
2009:3).
Adapun pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli sebagai
berikut :
a. Kemp, menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan
pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan
pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.
b. Gulo, menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana dan
cara – cara membawakan pengajaran dapat dicapai secara efektif.
c. Hamalik, strategi pembelajaran adalah keseluruhan metode dan
prosedur yang menitikberatkan pada kegiatan siswa dalam proses
belajar – mengajar untuk mencapai tujuan tertentu.
d. Makmum, merumuskan strategi pembelajaran sebagai prosedur,
metode, dan teknik belajar – mengajar (teaching methods) yang
sebagaimana yang dipandang paling efektif dan efisien serta produktif
sehingga dapat dijadikan pegangan oleh para guru dalam melaksanakan
kegiatan mengajarnya. ( Jamil Suprihatingrum, 2014:148 – 149 )
Jadi, strategi merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Yang mana didalamnya ada langkah-langkah operasional yang sistematis
agar tercapai tujuan yang direncanakan.
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2. Guru dan Akidah Akhlak
a. Guru
1) Pengertian Guru
Pengertian guru di dalam Undang-undang Republik Indonesia
(UURI) No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara,tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan. (Helmawati, 2016:21)
Dalam Islam guru adalah profesi yang sangat mulia, karena
pendidikan adalah salah satu tema sentral islam. Nabi Muhammad
sendiri sering disebut sebagai “pendidik kemanusiaan”. Seorang guru
haruslah bukan hanya tenaga mengajar, tetapi sekaligus pendidik.
Karena itu dalam islam, seseorang menjadi guru bukan hanya karena ia
telah menemui kualifikasi keilmuan dan akademis saja, tetapi lebih
penting lagi harus terbukti akhlaknya. Dengan demikian seseorang guru
bukan hanya mengajar ilmu-ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih penting
pula membentuk watak dan pribadi anak didik nya dengan akhlak dan
ajaran-ajaran islam. ( Akhyak, 2005:2 )
2) Tugas Guru
Guru memiliki tugas baik yang terikat dengan dinas maupun
diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila dikelompokkan
terdapat tiga jenis tugas yaitu : tugas dalam bidang profesi, tugas
kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas guru
sebagai profesi meliputi : mendidik, mengajar, melatih. Mendidik
berarti meneruskan dan mengambangkan nilai-nilai hidup, mengajar
berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu teknologi. Sedangkan
melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada
siswa.
Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 9:
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ٌ ت ۙ ل َ هُ ْم َم غ ْ فِ َر ة
ِ حا
َ َِو ع َ د َ َّللاَّ ُ ا ل َّ ِذ ي َن آ َم ن ُ وا َو ع َ ِم ل ُ وا ال صَّ ا ل
ظ يم
ِ َ َو أ َ ْج ٌر ع
Artinya:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman
dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan
pahala yang besar.” (Q.S Al-Maidah:9)

Dalam Q.S Al-Maidah sudah dijelaskan bahwa Allah telah
berjanji kepada orang-orag yang telah beriman dan beramal shaleh
maka akan diberi ampunan dan pahala, sebagai pendidik/guru sebuah
perbuatan/ amal yang sangat baik karena telah mendidik, melatih, dan
mengajar peserta didik dengan baik dan benar.
Jadi, tugas seorang guru itu harus mendidik, mengajar, dan
melatih untuk mendidik siswa agar menjadi anak yang akhlakul
karimah beserta mengajar dan melatih dalam proses pembelajaran
dengan baik supaya dalam pembelajarannya siswa mudah memahami
apa yang telah diajarakan pendidik.
b. Akidah Akhlak
1) Pengertian Akidah Akhlak
Akidah secara bahasa (etimologi) biasa dipahami sebagai
ikatan, simpul dan perjanjian yang kuat dan kokoh. Ikatan dalam
pengertian ini merujuk pada makna besar bahwa manusia sejak azali
telah terikat dengan suatu perjanjian yang kuat untuk menerima dan
mengakui adanya sang pencipta yang mengatur dan menguasai
dirinya, yaitu Allah SWT. Selain itu, akidah juga mengandung
cakupan keyakinan terhadap yang gaib, seperti malaikat, surge,
neraka dan sebagainya. (Rois Mahfud,2011:10)
Berdasarkan pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa
akidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati
seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib
dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang
mengikat.
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Pendidikan Akidah Akhlak yang dimaksud disini adalah
upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk
mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah SWT, dan
merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan
sehari-hari berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
Dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dan
hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam
masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
(Anonim 2003:2).
Kata “Akhlak” berasal dari bahasa arab. Merupakan bentuk
jamak dari “khuluq” yang menurut bahasa berarti budi pekerti,
perangai, tingkat laku atau tabiat.
Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi akhlak yang
dikemukakan oleh para ahli. Ahmad Amin mendefinisikan akhlak
sebagai

“kehendak

yang

dibiasakan”.

Imam

Al-Ghazali

menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa
yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa
memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut
Abdullah Darraz mengemukakan bahwa akhlak adalah sesuatu
kekuatan

dalam

kehendak

yang

mantap

yang

membawa

kecenderungan kepada pemilihan pada pihak yang benar (Akhlak
yang baik) atau pihak yang jahat (Akhlak yang buruk). (Didiek
Ahmad Supedi, 2015:216)
Jadi Akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri
seseorang dan secara sepontan diwujudkan dalam tingkah laku atau
perbuatan. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal
dan agama maka disebut akhlak baik atau akhlaqul karimah. Akan
tetapi apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan jelek, maka
disebut akhlak tercela atau akhlaqul madzmumah.
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Mata pelajaran akidah akhlak merupakan suatu mata
pelajaran yang harus direalisasikan dalam bentuk tingkah laku atau
perbuatan yang harmonis pada siswa, sebab pelajaran akidah akhlak
bukan hanya bersifat kognitif semata melaikan harus diamalkan
dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu seorang guru dalam
melaksanakan pengajaran akidah ahklak harus senantiasa memberi
tauladan yang baik bagi siswa saat berada di lingkungan sekolah
maupun diluar sekolah. Dengan demikian pengajaran akidah akhlak
yang disampaikan oleh guru dapat diterima oleh siswa semaksimal
mungkin, sehingga tujuan yang telah diprogramkan dapat tercapai.
2) Tujuan Akidah Akhlak
Akidah Akhlak di Madrasah

merupakan salah satu mata

pelajaran PAI yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan
dengan pengenalan dan penghayatan terhadap Al-asma’ al- husna, serta
penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan dalam mengamalkan
akhlak terpuji dan adab islami melalui pemberian contoh-contoh
perilaku dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Secara
substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak memiliki kontribusi dalam
memberikan motivasi kepada siswa untuk mempraktikkan al-akhlakul
karimah dan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai
manifestasi dari keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatNya,
kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari akhir, serta Qada dan Qadar.
Al-akhlak al-karimah ini sangat penting untuk dipraktikkan dan
dibiasakan sejak dini oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, terutama
dalam rangka mengantisipasi dampak negatif era globalisasi dan krisis
multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia.
Mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah bertujuan untuk
membekali siswa agar dapat:
a) Menumbuh kembangkan Akidah melalui pemberian, pemupukan,
dan

pengembangan

pengetahuan,

penghayatan,

pengamalan,

pembiasaan, serta pengalaman siswa tentang akidah Islam sehingga
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menjadi manusia Muslim yang terus berkembang keimanan dan
keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT
b) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan
menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam
kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran
dan nilai-nilai akidah Islam. (Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia No 2 tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di
Madrasah:20-21 )
Ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak :
a) Aspek akidah terdiri atas prinsip-prinsip aqidah dan metode
peningkatannya, al-asma al-husna, macam tauhid seperti tauhid
uluhiyah, tauhid rubbaniyah, tauhid as-shifat wa al-af al, tauhid
rahmaniyah, tauhid mulkiyah, dan lain-lain, syirik dan
implikasinya dalam kehidupan, pengertian dan fungsi ilmu
kalam serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, dengan
aliran-aliran dalam ilmu kalam (klasik dan modern)
b) Aspek akhlak terdiri atas : masalah akhlak yang meliputi
pengertian akhlak, induk-induk akhlak terpuji dan tercela,
metode peningkatan kualitas akhlak ; macam-macam akhlak
terpuji seperti husnudz-dzan, taubat, akhlak dalam berpakaian,
berhias, perjalanan, bertemu dan menerima tamu, adil, ridha,
amal sholeh, persatuan dan kerukunan, akhlak terpuji dalam
pergaulan remaja ; serta pengenalan tentang tasawuf, sedangkan
ruang lingkup akhlak tercela meliputi : riya’, aniaya dan
diskriminasi, perbuatan dosa besar ( seperti mabuk-mabukan,
berjudi, zina, mencuri, mengkonsumsi narkoba), ishraf, tabdzir,
dan fitrah.
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3. Motivasi dan Belajar
a. Motivasi
Motivasi merupakan pendorong yakni suatu usaha yang disadari
untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk
bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu
(Ngalim purwanto, 2016:71). Motivasi merupakan keadaan individu yang
mendorong perilaku kearah tujuan.
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa motivasi itu
mempunyai tiga aspek. Pertama, keadaan terdorong dalam diri individu
yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan misalanya kebutuhan jasmani,
keadaan lingkungan atau keadaan mental seperti berfikir dan ingatan.
Kedua, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan. Ketiga, tujuan
yang dituju perilaku (Bimo Walgito, 2004:220).
Seorang pendidik dapat menimbulkan motivasi anak, motivasi ini
banyak dipergunakan dalam berbagai bidang dan situasi, tetapi dalam
uraian ini diarakan kepada bidang pendidikan, khususnya bidang proses
pembelajaran. Menurut Crider, motivasi adalah sebagai abstrak keinginan
yang timbul dari seseorang dan langsung ditunjukan kepada suatu objek.
Beberapa eksperimen membuktikan adanya peranan motivasi (dorongan)
yang sangat besar untuk membangkitkan aktivitas dan gairah belajar”
(Ramayulis, 2010:119)
Menurut

Vroom,

motivasi

mengacu

kepada

suatu

proses

Mempengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap bermacam-macam bentuk
kegiatan yang dikehendaki. Kemudian John P.Cambell dan kawan-kawan
menambahkan rician dalam definisi tersebut dengan mengemukakan
bahwa motivasi mencakup didalamnya arah atau tujuan tingkah laku,
kekuatan respons, dan kegigihan tingkahlaku. Di samping itu, istilah itu
pun mencakup sejumlah konsep seperti dorongan (drive), kebutuhan
(need),

rangsangan

(incentive)

ganjaran

(reward),

penguatan

(reinforcement), ketetapan tujuan (goal setting), harapan (expectancy), dan
sebagainya (Ngalim Purwanto,2004:72)
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Menurut sumadi suryabrata motivasi adalah keadaan yang terdapat
dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas
tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Sementara itu Gates dan kawankawan mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi pisiologis dan
psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakan
tertentu. Adapun Greenberg menyebutkan bahwa motivasi adalah proses
membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu
tujuan. (Djaali, 2018, hlm. 101)
Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami motivasi adalah
kondisi psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya
untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan
(kebutuhan) dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seorang siswa,
misalnya tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan, maka perlu
diselidiki sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu biasanya bermacam-macam,
mungkin dia tidak senang, mungkin sakit, lapar, ada problem pribadi dan
lain-lain. Hal ini pada diri anak tidak terjadi perubahan energi, tidak
terangsang afeksinya untuk melakukan sesuatu, karena tidak memiliki
tujuan atau kebutuhan belajar. Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian
usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang
mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila dia tidak suka, maka akan
berusaha untuk meniadakan atau mengelakan perasaan tidak suka itu. Jadi
motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu
adalah tumbuh didalam diri seseorang. Dalam kegiatan belajar mengajar,
motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri
siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan
dari kegiatan belajar dan yang memberi ada pada kegiatan belajar,
sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.
Persoalan motivasi ini, dapat juga dikaitkan dengan persoalan
minat. Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang
melihat ciri-ciri atau arti sementara itu situasi yang dihubungkan dengan
keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Oleh karena
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itu, yang dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya
sejauh apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya
tersendiri (Sardiman, 2009:75-76).
b. Indikator motivasi Belajar
Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang
fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan.
Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu
sangat bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa, baik ketika
berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri”
(Muhibuddin Syah, 2013:87).
Belajar adalah usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara
sadar supaya mengetahui atau mendapatkan sesuatu. Hasil kegiatan belajar
adalah perubahan diri, dari keadaan tidak tau menjadi tau, dari tidak
melakukan sesuatu menjadi melakukan sesuatu, dari tidak mampu
melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu.
1) Adanya Hasrat dan Keinginan Berhasil
Hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar dan dalam
kehidupan sehari-hari pada umumnya disebut motif berprestasi, yaitu
motif untuk berhasil dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan atau
motif untuk memperolah kesempurnaan. Motif semacam ini merupakan
unsur kepribadian dan prilaku manusia, sesuatu yang berasal dari
‘’dalam’’ diri manusia yang bersangkutan.
Motif berprestasi adalah motif yang dapat dipelajari, sehingga
motif itu dapat diperbaiki dan dikembangkan melalui proses belajar.
Seseorang yang mempunyai motif berprestasi tinggi cenderung untuk
berusaha menyelesaikan tugasnya secara tuntas, tanpa menunda-nunda
pekerjaanya. Penyelesaian tugas semacam ini bukanlah karena
dorongan dari luar diri, melainkan upaya pribadi. (Ramayulis,
2008:237).
2) Adanya Dorongan dan Kebutuhan Dalam Belajar
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Penyelesaian suatu tugas tidak selamanya dilatar belakangi oleh
motif berprestasi atau keinginan untuk berhasil, kadang kala seorang
individu menyelesaikan suatu pekerjaan sebaik orang yang memiliki
motif berprestasi tinggi, justru karena dorongan menghindari kegagalan
yang bersumber pada ketakutan akan kegagalan itu.
Seorang anak didik mungkin tampak bekerja dengan tekun
karena kalau tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik maka dia
akan mendapat malu dari dosennya, atau di olok-olok temannya, atau
bahkan dihukum oleh orang tua. Dari keterangan diatas tampak bahwa
‘’keberhasilan’’ anak didik tersebut disebabkan oleh dorongan atau
rangsangan dari luar dirinya. (Sardiman, 2009:20)
3) Adanya Harapan dan Cita-cita Masa Depan
Harapan didasari pada keyakinan bahwa orang dipengaruhi oleh
perasaan mereka tantang gambaran hasil tindakan mereka contohnya
orang yang menginginkan kenaikan pangkat akan menunjukkan kinerja
yang baik kalau mereka menganggap kinerja yang tinggi diakui dan
dihargai dengan kenaikan pangkat. (Djaali, 2018:103)
4) Adanya Penghargaan Dalam Belajar
Pernyataan verbal atau penghargaan dalam bentuk lainnya
terhadap prilaku yang baik atau hasil belajar anak didik yang baik
merupakan cara paling mudah dan efektif untuk meningkatkan motif
belajar anak didik kepada hasil belajar yang lebih baik. Pernyataan
seperti ‘’bagus’’, ‘’hebat’’ dan lain-lain disamping akan menyenangkan
siswa, pernyataan verbal seperti itu juga mengandung makna interaksi
dan pengalaman pribadi yang langsung antara siswa dan guru, dan
penyampaiannya konkret, sehingga merupakan suatu persetujuan
pengakuan sosial, apalagi kalau penghargaan verbal itu diberikan
didepan orang banyak. (Ramayulis, 2008:238).
5) Adanya Kegiatan yang Menarik Dalam Belajar
Baik simulasi maupun permainan merupakan salah satu proses
yang sangat menarik bagi siswa. Suasana yang menarik menyebabkan
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proses belajar menjadi bermakna. Sesuatu yang bermakna akan selalu
diingat, dipahami, dan dihargai. Seperti kegiatan belajar seperti diskusi,
brainstorming, pengabdian masyarakat dan sebagainya. . (Djaali,
2018:101)
6) Adanya Lingkungan Belajar yang Kondusif
Pada umumnya motif dasar yang bersifat pribadi muncul dalam
tindakan individu setelah dibentuk oleh lingkungan. Oleh karena itu
motif individu untuk melakukan sesuatu misalnya untuk belajar dengan
baik, dapat dikembangkan, diperbaiki, atau diubah melalui belajar dan
latihan,

dengan

perkataan

lain

melalui

pengaruh

lingkungan

Lingkungan belajar yang kondusif salah satu faktor pendorong belajar
anak didik, dengan demikian anak didik mampu memperoleh bantuan
yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau masalah dalam belajar.
(Ramayulis, 2008:239).
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua
aspek yang menjadi indikator pendorong motivasi belajar siswa, yaitu (1)
dorongan internal: adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan
dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan,
faktor fisiologis

dan (2) dorongan eksternal: adanya kegiatan yang

menarik dalam belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif.
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B. Studi Relevan
Berdasarkan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya, ada penelitian yang memiliki relevansi dengan
penelitian ini.
1. Endang Sri Wahyuni (2018), dalam judul “Strategi Guru Aqidah Akhlak
Dalam Meningkatkan Akhlak Peserta Didik Di Madrasah Subulus Salam
Di Desa Mendahara Tengah Tanjung Jabung Timur” Peneliti menemukan
hal yang menjadi latar belakang penelitian tersebut ialah perkelahian yang
terjadi antar sesama murid dan pada saat jam guru mengajar di kelas ada
beberapa yang tidak memperhatikan.
Perbedaan penelitian
a. Permasalahan yang di angkat peneliti
b. Mengambil variabel meningkatkan akhlak peserta didik
Persamaan penelitian
a. Sama-sama melihat strategi guru akidah akhlak
2. Rahma Yanin (2012), dalam judul” Upaya Guru Pendidikan Agama Islam
dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sungai
Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”. Peneliti menemukan
Upaya guru PAI dala meningkatkan motivasi belajar siswa dengan
menceritakan kisah-kisah teladan karena anak-anak suka dengan cerita,
menggunakan media pembelajaran, pemberian angka atau nilai, pemberian
pujian, pemberian hadiah, pemberian kompetisi, pemberian nasehat,
pemberian hukuman dan menggunakan variasi metode pembelajaran.
Perbedaan Penelitian :
a. Penelitian ini memfokuskan pada upaya yang dilakukan guru
b. Penelitian ini menggunakan subjek guru pendidikan agama islam
c. Setting penelitian diambil dari Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Persamaan penelitian :
a. Mengambil variabel yang sama yakni meningkatkan motivasi belajar
siswa
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3. Yuliana. S, (2018) dalam judul “Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam
Pembinaan Perilaku Siswa Terhadap Perkembangan Teknologi Informasi
di Madrasah Tsanawiyah Swasta Nururrodhiyah Kota Jambi”. Peneliti
menemukan perkembangan pesat teknologi informasi di Madrasah
Tsanawiyah Swasta Nururrodhiyah, perkembangan teknologi itu akan
berdampak positif dan negatif tergantung pada siswanya. Dalam
pembinaan perilaku siswa terhadap perkembangan tekonologi informasi di
Madrasah Tsanawiyah Swasta Nururrodhiyah kota Jambi, terdapat
beberapa kesulitan diantarnya kurangnya dukungan kerja sama antara
orang tua dan guru, tidak disiplin dalam belajar, mengikuti trend, dan
keterbatasan waktu di sekolah.
Perbedaan penelitian :
a. Permasalahan yang di angkat peneliti
b. Mengambil variabel pembinaan prilaku siswa.
Persamaan penelitia :
a. Mengambil variabel yang sama yaitu Akidah akhlak
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Sesuai dengan permasalahan, yang menjadi fokus dalam penelitian
yang berjudul “Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi” ini, maka
pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan
memakai studi kasus.
Metode penelitian kualitatif adalah upaya penggalian pemahaman
pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada lembaga individu atau kelompok,
yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. (Santana k, 2010:1).
Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen) dimana penelitian merupakan instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secarah trianggulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada
generalisasi”. (Sugiyono, 2007:1-2)
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan strategi yang
digunakan oleh guru dalam meningkatkan motivasi belajar pada mata
pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi,
melalui pemaparan data-data dan dokumen secara tertulis. Peneliti menggali
data deskriptif selengkap mungkin yang berupa ucapan hasil wawancara
nantinya, ataupun dari data-data tertulis lainnya yang mendukung terhadap
kepentingan peneliti, terutama terkait dengan strategi yang digunakan oleh
Guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah
Akhlak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi. Pendekatan kualitatif
ini digunakan untuk mengungkapkan data-data deskriptif tentang apa yang
dilakukan dalam lembaga.
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B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kelas VII F Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi, yang terletak di Jl. Adityawarman No.05, Thehok,
Kec. Jambi Selatan Kota jambi
2. Subjek Penelitian
Atas berbagai pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas
maka yang akan dijadikan sebagai informasi (Subjek Penelitian) ini
adalah:
a. Guru akidah akhlak Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
b. Siswa kelas VII F Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
c. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
Penentuan subjek didasarkan dengan teknik purposive sampling,
Purposive Sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai
dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dengan sengaja mengambil
sampel tertentu jika orang maka berati orang-orang tertentu yang sesuai
dengan persyaratan sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria sampel.
(Moleong, 2010:5)
Dari kutipan diatas dapat dipamai Purposive sampling salah satu
teknik sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel
dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan
penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.
C. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat
kualitatif, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari,
data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
data asli, data primer berupa opini subjek (orang) secara individual
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secara kelompok, observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau
kegiatan, dan hasil pengujian Metode yang digunakan untuk
mendapatkan data primer yaitu survey, dan metode observasi.
(Mukhtar, 2000:117)
Data primer yang penulis maksudkan dalam penelitian ini
adalah data obervasi dan wawancara tentang Strategi yang dilakukan
Guru Akidah Akhlak dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas
VII F di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota jambi mengenai:
1) Strategi guru akidah akhlah dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa kelas VII F di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota jambi.
2) Kendala Guru Akidah Akhlak dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa kelas VII F di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi.
3) Upaya yang diberikan Guru Akidah Akhlak menghadapi kendala
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII F di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Kota jambi.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama,
yang secara teknis dalam penelitian disebut responden. Data primer
dapat berupa data-data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
(Moleong, 2010:112).
Data sekunder yang penulis maksudkan dalam penelitian ini
adalah data yang sudah terdokumentasi yang ada hubunganya dengan
judul penelitian, adapun data sekunder tersebut antara lain:
1. Historis dan geografis Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
2. Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
3. Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
4. Keadaan sarana prasarana Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi.
5. Keadaan tenaga pendidik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi
6. Keadaan peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi.
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2. Sumber Data
Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah sumber data
dapat diperoleh.
wawancara

Apabila

peneliti

menggunakan

questioner

atau

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut

responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaanpertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila
peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa
benda, gerak atau proses sesuatu.(Arikunto, 2010:172).
Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh yang
menyangkut dengan tindakan, kata-kata, dan dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis maksudkan
dalam penelitian ini antara lain:
1. Guru Akidah Akhlak, Siswa kelas VII F, dan Kepala Sekolah
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi.
2. Keadaan atau kejadian yang terjadi Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Kota Jambi.
3. Arsip-arsip atau dokumentasi.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data.
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber,
dan berbagai cara. Untuk mendapatkan data yang empiris digunakan teknik
pengumpulan data, maksud dari pengumpulan data adalah segala usaha yang
dilakukan oleh peneliti dalam rangka melengkapi data yang diperlukan.
(Sugiono, 2007: 62)
1.

Teknik Observasi
Metode ini biasanya diartikan sebagai alat pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatatan secara sistematis
tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Dalam hal ini peneliti
menggunakan metode observasi sistematis yaitu pengamatan yang
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dilakukan

dengan

menggunakan

pedoman

sebagai

instrumen

pengamatan. Dalam hubungan itu yehoda dan kawan-kawan menjelaskan
di dalam” (Narbuko, 2007:70) pengamatan akan menjadi alat
pengumpulan data yang baik apabila:
1.

Mempunyai arah yang kusus.

2.

Sistematik.

3.

Bersifat kuantitatif.

4.

Diikuti pencatatan segera (pada waktu observasi berlangsung)

5.

Menuntut keahlian.

6.

Hasilnya dapat di cek dan dibuktikan.
Objek yang akan diamati oleh peneliti tentang Strategi Guru

Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota jambi sehingga siswa bersemangat
dalam mengikuti proses pembelajaran dan bisa memahami materi yang
disampaikan, khususnya materi Akidah Akhlak. Hal ini dilakukan dengan
tujuan untuk memperoleh data tentang strategi guru dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
2.

Teknik Wawancara
Teknik wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud
tertentu. Yang diarahkan pada masalah tertentu, proses Tanya jawab
secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik”
(Gunawan, 2015:160).
Wawancara dilakukan dengan maksud tertentu dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban
atas pertanyaan itu. (Moleong, 2013:186)
Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang
untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat
dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. (Sugiyono, 2007:72).
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Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang strategi guru
Akidah Akhlak dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan
bagaimana cara memotivasi siswa sehingga siswa bisa bersemangat
dalam mengikuti pembelajaran. Yang peneliti wawancarai antara lain:
1) Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
2) Siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
3) Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
3.

Teknik Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan
harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, dan
kebijakan” (Sugiyono, 2008:82)
Penelitian ini menggunakan arsip maupun dokumen-dokumen
mengenai latar belakang objek penelitian, sarana dan prasarana yang
memadai, struktur organisasi, peneliti mengumpulkan data-data yang
diperlukan terkait dengan Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Negeri
2 Kota Jambi

E. Teknik Analisis Data
Analisis data menurut Bogdan dan Biken adalah upaya yang
dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan
yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola,
menemukan apa yang paling penting dan yang dipelajari, dan memutuskan
yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy Moleong, 2005:248).
Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan,
selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution
menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan
masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan
hasil penelitian (Sugiyono, 2009:336).

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

26

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis interaktif menurut Miles dan Hubberman.Menurut Miles dan
Hubberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut ini teknik analisis data
interaktif menurut Miles dan Hubberman, yaitu (Sugiyono, 2009:345) :
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data
dari berbagai sumber, yaitu dengan wawancara, pengamatan, yang
kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan
dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.Dalam
penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Reduksi Data
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola nya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3. Penyajian data
Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan
data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan
sejenisnya.Milles dan Hubberman menyatakan bahwa yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan Kesimpulan
Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif menurut Milles dan
Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan

bukti-bukti

yang

kuat

yang

mendukung

pada

tahap
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pengumpulan

data

berikutnya.

Tetapi

apabila

kesimpulan

yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau
dapat dipercaya.
F. Teknik Keabsahan Data
Memuat rencana keabsahan data yang akan dilakukan. Dalam penelitian
kualitatif, yang termasuk studi kasus pengecekan keabsahan data dapat
dilakukan dengan cara kreadibilitas. Kreadibilitas data adalah upaya peneliti
untuk menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasikan data yang
diperoleh pada saat pengumpulan data, yaitu dengan cara Trianggulasi, teknik
ini merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari
luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
yang dikumpulkan. Trianggulasi dilakukan dengan membanding hasil data
dengan berbagai sumber, dan teori” (Gunawan, 2015:218).
Sedangkan Menurut wiliam wiersma (1986) triangulasi dalam
pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara. dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat
triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
(Sugiyono, 2007:125)
Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
dimanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2006:330).
Dari kutipan di atas Dapat dipahami teknik Triangulasi data digunakan
sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/ validitas) dan
konsistensi (relialibilitas) data, serta bermamfaat juga sebagai alat bantu
analisis

data

dilapangan.

Kegiatan

trianggulasi

dengan

sendirinya

mencangkup proses penguji hipotesis yang dibangun selama pengumpulan
data.
Penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan sumber
yakni membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui
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waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, hal ini dapat dicapai
dengan jalan :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang
dikatakannya sepanjang waktu
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang Membandingkan hasil wawancara dengan
isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2006:330-331).
Berdasarkan teknik trianggulasi tersebut diatas, maka dimaksud untuk
mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh dilapangan mengenai
strategi guru akidah akhlak dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi dari sumber hasil observasi, wawancara maupun
melalui dokumentasi.
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G. Jadwal Penelitian
Tabel 3.1.
Jadwal penelitian
no

Kegiatan

Bulan/Tahun

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Januari

Februari

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

1 2 3 4

1

1 2
1

Pengajuan

3

4

1

2

3

4

2 3

4

1 2 3 4 1 2 3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

√

judul
2

Pembuatan

√

proposal
3

Pengajuan

√

dosen
pembimbing
4

Bimbingan

√

proposal
5

Seminar

√

proposal
6

Perbaikan

√

seminar
proposal
7

Pengajuan izin

√

riset
8

Pelaksanaan

√

riset
9

√

Penyusunan
data

10

√

Penulisan
skripsi
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BAB IV
TEMUAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Keadaan Historis dan Geografis
a. Sejarah Madrasah
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jambi merupakan salah
satu lembaga pendidikan setingkat dengan Sekolah Menengah
Pertama (SMP). Keberadaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi adalah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam hal ini
Kementerian Agama untuk memacu Madrasah Tsanawiyah
khususnya di Kota Jambi agar kelak dapat sama-sama maju dan
berprestasi seimbang dengan SMP dalam Kota Jambi, bila perlu
dapat mengunggulinya. Dan disatu sisi, salah satu modal Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi adalah sekolah umum yang
berciri khas Islam, disinilah letak kelebihan dan keunggulan dari
sekolah-sekolah lain.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam perkembangannya
keberadaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi yang
secara resmi dikukuhkan menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Kota Jambi oleh Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI
pada tanggal, 14 Maret 1998, secara bertahap senantiasa dilakukan
pembenahan dan perbaikan, baik pada aspek tertib administrasi
Kepala Madrasah dan guru, tertib administrasi keuangan, tertib
administrasi

perlengkapan,

tertib

administrasi

kepegawaian/

ketenagaan, administrasi proses belajar mengajar, praktikum dan
lain sebagainya.
Selama kurun waktu lima tahun terakhir perkembangannya
menunjukkan adanya peningkatan yang cukup berarti, baik pada
jumlah siswa yang mendaftar maupun perolehan NEM setiap
tahun.
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Akan tetapi bila dianalisa lebih mendalam perbandingan
antara beban kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
dengan jumlah tenaga yang tersedia satu sisi dirasa telah
mencukupi tenaga guru mata pelajar agama ( PAI ), akan tetapi
pada sisi lain terjadi kekurangan khususnya pada mata pelajaran
tertentu. Dalam kondisi seperti itu upaya untuk mewujudkan
Madrasah yang berprestasi secara simultan tetap diupayakan
peningkatannya.
Kepala Sekolah dari Madrasah Negeri Kota Jambi ke
Madrasah Negeri 2 Kota Jambi Berdasarkan Tahun Berdirinya :
1. DRS. MAHMUD AK

TAHUN : 1979 – 1981

2. DRS. H.A. RAZAK HAZZUL

TAHUN : 1981 – 1984

3. DRS. LUKMAN HAKIM

TAHUN : 1984 – 1990

4. DRS. A. SOMAD HS

TAHUN : 1990 – 1992

5. DRS. KAMALUDDIN BASRI

TAHUN : 1992 – 1998

6. DRS. H. SATRIA

TAHUN : 1998 – 2002

7. DRA. AISYAH

TAHUN : 2002 – 2008

8. H.M. AMAN, S.Ag.

TAHUN : 2008 – 2012

9. DRS. IMTAZMONA

TAHUN: 2012 – 2019

10. DRS. AHMAD SYUKRI

TAHUN : 2019 - Sekarang

b. Letak Georafis
Sekolah ini bernama Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi, dan terletak di Jl. Adityawarman Sukorejo Thehok-Beringin
Jambi Selatan. Telp. (0741) 41250. Sekolah ini juga Merupakan
daerah yang strategis, karena lokasi ini berada dipusat kota dan
tidak jauh dari sarana pendidikan lainnya. Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi bersebelahan dari sebelah Selatan MAN 2
Kota Jambi di sebelah Utara MIN 2 Kota Jambi disebelah Barat
Rumah Warga disebelah Timur Jalan Lintas Kota Jambi. Secara
umum Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi adalah sebagian
berikut :
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1.
2.
3.
4.

Nama Sekolah / Madrasah
NSS/NSM
NSB/NPSN
Alamat Madrasah

5. Kelurahan
6. Kecamatan
7. Kabupaten / Kota
8. Provinsi
9. Kode POS
10. No. Telepon / Fax
11. Email
12. Status Madrasah
13. Kegiatan Pembelajaran
14. Nomor Akte Pendirian
15. Tahun Berdiri Sekolah
16. Luas Tanah / Bangunan
17. Status Tanah / Kepemilikan
18. Status Bangunan
19. Nomor Sertifikat Tanah
20. Status Akriditasi / Tahun

: MTs Negeri 2 Jambi
: 121115710002
: 10508333
: Jl. Adityawarman RT.18
Thehok Kota Jambi
: Thehok
: Jambi Selatan
: Jambi
: Jambi
: 36138
: 0741-41250
: mtsn2kotajambi@yahoo.com
: Negeri
: Pagi
: Kd05.10/6.2/pp/.00./241/ 2010
: 1973
: 2354 m2 / 475 m2
: Milik Sendiri
: Milik Pemerintah
: 06.01... / ...3.00038
: 90 /A / 2015

2. Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jambi merupakan salah satu
lembaga pendidikan setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (
SMP ). Keberadaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
adalah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian
Agama untuk memacu Madrasah Tsanawiyah khususnya di Kota
Jambi agar kelak dapat sama-sama maju dan berprestasi seimbang
dengan

SMP

dalam

Kota

Jambi,

bilamana

perlu

dapat

mengunggulinya.
a. Visi Madrasah
Bertaqwa, Berakhlak Mulia dan Unggul Dalam Prestasi
b. Misi Madrasah
a) Memberdayakan organisasi yang berakhlak mulia

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

33

b) Meningkatkan kualitas professional kerja, budipekerti dan
profesi
c) Meningkatkan hubungan kerjasama orang tua, masyarakat dan
murid
d) Meningkatkan kinerja dan pelayanan
e) Menciptakan lingkungan yang beriman, indah menyenangkan,
aman dan nyaman
c. Tujuan
a) Memberikan pelayanan yang maksimal pada siswa-siswi, wali
murid dan masyarakat.
b) Meningkatkan mutu pendidikan.
c) Membentuk siswa-siswi yang beriman dan bertakwa kepada
Allah SWT.
d) Menjadikan madrasah pusat kegiatan handal dan bermutu.
e) Penampilan madrasah yang indah.
Sebagai umpan balik dari itu semua Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi perlu menunjukkan prestasi-prestasi kredibilitas
dengan peningkatan perencanaan kinerja, sasaran program, maupun
sumber daya organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
yang lebih tinggi yang akhirnya meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap Kementerian Agama.
3. Kurikulum Madrasah
a. Terhitung pada tahun pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009
Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Kota Jambi menggunakan
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
b. Mulai tahun pelajaran 2009/2010 s.d. sekarang tahun pelajaran
2017/2018 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Kota Jambi
sepenuhnya menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
c. Mulai Tahun Pelajaran 2016/2017 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Kota Jambi akan Menggunakan Kurikulum 2013.
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4. Keadaan Guru, Karyawan, dan Siswa
a. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
Nama

: Drs. Ahmad Syukri

NIP

: 196605071999031003

Tempat/Tgl.Lahir

: Lumban Dolok, 07-05-1966

Pangkat/Golongan

: Pembina ( IV/a )

Pendidikan Terakhir : S.I . IAIN, Fak.Tarbiyah, PAI
Masa Kerja

: 19 Tahun 6 Bulan

b. Jumlah Guru Tetap yang mengajar pada Madrasah Tsanawiyah
Negeri (MTsN) 2 Kota Jambi sampai tahun pelajaran 2019/2020
sebanyak 55 Orang. Untuk mendapatkan gambaran sesungguhnya
terhadap jumlah guru sesuai dengan kualifikasinya sebagai berikut:
Tabel 4.1 : Keadaaan Guru dan Karyawan Madrasah
Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi
NO

JURUSAN

SLTA

Pendidikan Guru
DI/3
S1/S2

Jlh

Status
Kemenag Diknas

Honorer

1.

PAI

-

-

14

14

11

-

3

2.

Matematika

-

-

8

8

7

-

1

3.

PPKN

-

-

1

1

1

-

-

4.

IPA

-

-

5

5

5

-

-

5.

IPS

-

-

5

5

5

-

-

6.

B. Indonesia

-

-

6

6

6

-

-

7.

B. Inggris

-

-

5

5

5

-

-

8.

B. Arab

-

-

3

3

3

-

-

9.

Penjaskes

-

-

4

4

4

-

-

10.

Seni Budaya

-

-

4

4

4

-

-

11.

BK

-

-

5

5

5

-

-

12.

TIK/PRAKARYA

-

-

3

3

-

-

3
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13.

Ushuludin

-

-

1

1

1

-

-

Hukum

-

-

1

1

-

-

1

J u m l ah

-

-

65

65

57

-

8

Dari data diatas tampak bahwa kwalifikasi pendidikan
guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi telah
memiliki standar minimal sebagai guru di tingkat SLTP/ MTs
yaitu 100 % berpendidikan minimal Strata satu (S1), walaupun
sebagiannya sudah berpendidikan S2 dan S3.
c. Data Siswa
Data Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
Tahun Ajaran 2019/2020
Tabel 4.2 : Keadaaan Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Kota
Jambi
No
1.
2.
3.

5.

Kls
VII
VIII
IX

Jumlah Siswa 2018/2019
Robel
Lk
Pr
Jlh
8
122
146
268
10
186
232
418
9
184
189
373
27
492
567
1059

Jumlah Siswa 2019/2020
Robel
Lk
Pr
Jlh
9
128
163
291
8
120
148
268
10
184
234
418
27
432
545
977

Ket.

Keadaan Sarana dan Prasarana
Bentuk Sarana dan Prasarana penujang proses Belajar
Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi sebagai
berikut:
Tabel 4.3 : Keadaaan Sarana dan Prasarana Madrasah
Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi

No

Gedung

Lantai

Th..
Anggaran

Sumber
Dana

KONDISI

1.

Lab. Bahasa

1 Lantai

1997/1998

APBN

B
X

2.

Perpustakaan

1 Lantai

1997/1998

APBN

X

S
-

R
-

-

-

Luas
Dlm M2
100
100
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3.

R.Komputer

1 Lantai

1994/1995

APBN

-

X

-

120

4.

R. Kantor

1 Lantai

1993/1994

APBN

-

X

-

56

5.

R. Belajar

1 Lantai

1993/1994

APBN

-

X

-

210

6.

Labor IPA

1 Lantai

1994/1995

APBN

-

X

-

102

7.

R. Belajar

1 Lantai

1990/1991

APBN

-

X

-

80

8.

R. Belajar

1 Lantai

1993/1994

APBN

-

X

-

105

9.

R. Belajar

1 Lantai

1996/1997

APBN

-

-

X

201

10.

R. Belajar

1 Lantai

1991/1992

BP.3

X

-

-

65

11.

R. Belajar

1 Lantai

1998/1999

APBN

-

X

X

194

12.

R. Belajar

1 Lantai

1990/1991

BP.3

-

-

X

168

13.

R. Belajar

1 Lantai

1991/1992

BP.3

-

-

X

112

14.

R. Belajar

1 Lantai

2003/2004

BP.3

X

-

-

112

15.

R. Belajar

1 Lantai

2005/2006

APBN

X

-

-

128

16.

Mushalla

1 Lantai

1994/1995

BP.3

-

X

-

100

17.

Rumah Penjaga

1 Lantai

1996/1997

BP.3

-

-

X

70

18.

WC

1 Lantai

2001/2002

BP.3

-

-

X

12

19.

Pos Satpam

1 Lantai

2001/2002

BP.3

X

-

-

12

20.

R. Belajar

1 Lantai

2009/2010

APBN

X

-

-

128

21.

Lap. Upacara

1 Lantai

2009/2010

Swadaya

X

-

-

± 900

22.

Musholla

1 Lantai

2010/2011

Swadaya

X

-

-

200

23.

WC Guru

1 Lantai

2011/2012

Swadaya

-

-

-

80

24.

R. Belajar di Tingkat

1 Lantai

2016/2017

Swadaya

X

-

-

168

Memperhatikan data sarana belajar siswa pada tabel diatas,
dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar sarana belajar siswa dalam
kondisi sedang, artinya sudah ada yang perlu mendapatkan perhatian
perbaikan dan sarana lainnya dalam kondisi cukup parah seperti 6
ruang belajar, rumah penjaga sekolah, dan WC siswa yang belum
memadai.
Disamping itu yang sangat penting adalah kelengkapan atau
peralatan belum memadai seperti peralatan dan kelengkapan di ruang
La. Komputer, Lab. Bahasa, Labor IPA, dan Perpustakaan, Ruangan
OSIS, Ruangan UKS, Ruangan Pramuka, Ruang KIR, Ruang Kepala
dan Tata Usaha. Serta perlunya penambahan atau peningkatan gedung
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belajar mengingat makin besarnya minat orang tua memasukan
anaknya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi.
Kemudian untuk diketahui bahwa sejak tahun anggaran
1997/1998 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi hingga Tahun
2009/2010 belum ada perbaikan yang mendasar dan menyeluruh
sarana belajar melalui APBN. Dan baru tahun 2010 keatas dilakukan
perbaikan dan rehab melalui dana DIPA.
a. Buku Pelajaran, peralatan dan Media Pendidikan.
Adapun Buku pegangan Guru, Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Jambi telah menggunakan Buku pegangan Kurikulum
Berbasis Kompetensi untuk Siswa Kelas VII, VIII, IX, kemudian
pada tahun pelajaran 2004 – 2005 Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Kota Jambi telah mengadakan Kontrak kerjasama pengadaan
Komputer dengan Perusahaan yang disetujui oleh Komite Sekolah
untuk proses belajar mengajar siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri
2 Kota Jambi pada bidang study Tekhnologi Informasi dan
Kumunikasi sebanyak 22 Unit Komputer, sampai saat ini sebagian
besar sudah mengalami kerusakan, kemudian mendapat bantuan
dari Kanwil Depag Prov. Jambi sebanyak 16 Unit pada tahun
2008. Pada tahun 2010 Kanwil Kemenag Provinsi Jambi memberi
bantuan 2 Unit Laptop.
b. Sumber Dana
Proses pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri
(MTsN) 2 Jambi disamping menggunakan sumber dana yang telah
di tetapkan melalui DIPA juga dibantu oleh dana yang bersumber
dari BOS/BSM khusus untuk siswa. Sedangkan melalui anggaran
DIPA:
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Tabel 4.3 : Keadaaan Sumber Dana Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi
NO

URAIAN

ANGGARAN

1

10 PC Unit Komputer

DIPA 2010

2

8 PC Unit Komputer

DIPA 2011

3

2 Note Book

DIPA 2011

4

4 LCD Projector/Infocus

DIPA 2011

5

1 Note Book

DIPA 2012

6

3 LCD Projector/Infocus

DIPA 2012

7

5 PC Unit Komputer

DIPA 2013

8

5

Printer

(Jenis

Peralatan

Personal

DIPA 2013

Komputer)
9

1 Paket (Pengadaan Peralatan Labor IPA)

DIPA 2014

10

Moubeleair

DIPA 2015

11

Gedung&BangunanPemeliharaan

DIPA 2016

6. Struktur Organisai
Lembaga

pendidikan

formal

sebagai

penyelenggaraan

organisasi kerja, diselenggarakan secara sistematis, terpimpin dan
terarah karena organisasi dilaksanakan untuk menciptakan proses
serangakaian yang terarah pada tujuan yang telah ditetapakan sebagai
organisasi kegiatan kerja maka untuk mencapai tujuan organisasi itu
disusun sebagai tata laksana yang dapat melaksanakan tugasnya
masing-masing baik tujuan umum maupun tujuan khusus menurut
jenis dan tingkatnya masing-masing. Adapun keadaan struktur
organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi kota jambi
dapay dilihat pada bagian sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTA JAMBI
TAHUN 2019/2020
Kepala
Drs. Ahmad Syukri

Ketua Komite
H.Antemas

Kepala Tata Usaha
Drs.Asrul,M.Pd.I

Pembina Kegiatan
Ekstra Kurikuler

WKM. Kurikulum
Amir Mahmud, S. Pd

Osis
Dra. Jeany Eva Krisna
Marta Wahyudi, S. Pd

Pramuka
Damairi, S. Pd
Eni Misetyowati, M.Pd

PMR
Azikri, S.Pd,I
Elizar, S.Pd

Drum Band
Irwan, S.Pd
Wahid
Ida Agusrtiani
UKS
Dra. Nurhaida

LCC/ Olimpiade
Epa Susanty, S. Pd
Tien Kartina, S. Pd
Rabi’ah Salim, S.Pd.I
Salmah, S. Pd
Heri Yulistuti, S. Pd
Sadat, S. Pd.I
Masrul, S. Pd.I
Yena Saptariana, S.
Pd
Kopsis
Hendra Adi Sakti, S. Pd
Darkasi, S. Pd
Yena Saptariana, S. Pd

WKM. Kesiswaan
Mangamar, S. Pd. I

WKM. Sarpras
AH. Muktabari, S.Ag

Pengelola 3 K
Yurlesni, S. Pd. I
Dra. Hertati HS
Sadat,S.Pd

Bendahara
Muslim, S. Ag

Kepegawaian
Sutiono, SE

PembantuBendaha
ra
Siti Ruqayah,
S.Pd.I

Pengelola Upp/
Kesiswaan
1.H.M.Jamil Isba
2. Putri
Ramadhaniah, SE

Pengelola Urusan
Umum/ Staf Tu
Furna Mustita
Pengelola
Bimbingan Konseling
Emi Warni, S. Pd
Eni Misetyowati, M. Pd
Nove Dalas, M. Pd
Mimiyati, S. Pd

Keterampilan
Drs. Edison
Pitrati, S. Pd
Olahraga
Drs. Khairul Rahman

WKM. Humas
Drs. Huzairin

Perpustakaan
Desi Karlina, S. Pd
Zainidar, S. Pd
Amelia Octavianti

Laboratorium
Dra. Jeany Eva Krisna
Heri Yulistuti, S. Pd
Juhriyah, S. Pd
Rabi’ah Salim, S. Pd.I

Wali Kelas VII
A. Rabi’ah Salim,S.Pd,M.pd
B. Susilawati,S.Ag, M.Pd
C. Syarifah Aisyah, S. Pd
D. Lismasari Dewi, S.Pd
E. Suryani, S.Pd
F. Wahid Kurniawan
Suwarji, S. Pd
G. Nofitri Yani, S.Ag
H. Khuzaimah,S.Pd, M.Pd
I. Tien Kartina,S.Pd

Petugas umum/ 6 k
Said
Satuan
Pengamanan
M. Taufiq
M. Amin, A. Md

Wali Kelas VIII
A. Pitriati, S. Pd, M.Pd
B. Silmiyah Chatib, S.
Ag,M.Pd
C. Dra.Nurhaidah
D. Martha Wahyudi,S.Ag.M.Pd
E. Irwan, S. Pd
F. Darkasih,S.Pd
G. Dra.Syari’ati
H. Salmah,S.Pd

Pengelola Urusan
Perlengkapan
Salawati
Operator EMPA
Ayu Destri
Wahyuni, S.
Kebersihan
Abdul Rohim

Wali Kelas IX
A. Rahma,S.Pd
B. Eva Susanty,S.Pd
C. Desi Karlina, S. Pd
D. Dra.Hertati Hs
E. Juhriyah, S.Pd
F. Heri Yulistuti, S. Pd
G. Yena Sapteriana, S.Pd
H. Sadat,S.Pd
I. Elizar,S.Pd
J. Dra.Jeany Eva Karlina,
M.Pd

SISWA
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B. Temuan Khusus
1. Strategi Guru Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
kota jambi
Sekolah merupakan tempat belajar bagi siswa, dan sebagian
besar tugas guru yang terjadi di kelas adalah mengajarkan siswa
dengan menyediakan kondisi belajar yang optimal, kondisi tersebut
dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan lingkungan
belajarnya serta mengendalikannya dalam situasi belajar yang
menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran sesuai yang di
harapkan.
Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Bapak Drs.Ahmad
Syukri selaku kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi bahwa :
“Kepala sekolah dalam hal ini adalah pembuatan kebijakankebijakan yang berupa manajemen sekolah dengan pihak-pihak
sekolah yang terkait. Manajemen sekolah berisikan
pendayagunaan sumberdaya yang ada di Madrasah baik dari
segi personalia, sarana dan prasarana, kesiswaan, keuangan, dan
humas. Kebijakan yang terangkum dalam manajemen sekolah
tersebut diupayakan agar guru dan siswa dapat lebih
berkonstrasi dalam belajar mengajar. Sedangkan untuk kegiatan
belajar megajar itu menjadi tanggung jawab guru untuk
mendidik siswa”. (wawancara,06 Februari 2020)
Begitu juga dengan tugas guru di dalam kelas, guru harus
mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar, salah
satunya adalah dalam pengelolaan kelas yang merupakan bagian dalam
pembelajaran, dimana pengelolaan kelas berhubungan dengan kegiatan
guru untuk mengkondisikan siswa untuk belajar dengan optimal dalam
kelas, misalnya saja dengan menciptakan situasi belajar yang kondusif
di kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Seperti yang telah
di ungkapkan oleh Ibu Silmiyah Chatib M.Pd.I guru Akidah Akhlak
menyatakan :
“Ketika di dalam kelas, hal pertama yang dilakukan guru adalah
melihat sitausi, kondisi dan karakter kelas, baik dari siswa
maupun keadaan lingkungan kelas sebelum memulai pelajaran,
menyapa anak dengan senyum, barulah setelah itu mengadakan
sedikit dialog ataupun cerita dengan tujuan untuk
mengkondisikan siswa, sudah siap atau belum menerima
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pelajaran, ketika pandangan siswa sudah tertuju kepada guru
barulah pelajaran dimulai” (wawancara,27 Januari 2020)
Dari hasil wawancara peneliti dapat melihat bahwa dalam
melaksanakan proses belajar mengajar guru merancang dan mengatur
kondisi dan situasi kelas agar suatu proses pembelajaran tersebut dapat
terlihat nyaman dan kondusif (Observasi,15 Februari 2020)
Strategi yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran sangat
menentukan keberhasilan dari suatu pendidikan. Pemilihan strategi
yang sesuai dengan materi yang digunakan akan memudahkan siswa
dalam memahami suatu materi pelajaran. Begitu juga dengan
pembelajaran Akidah Akhlak, dibutuhkan strategi yang tepat dalam
pembelajaran.
Akidah Akhlak bukan hanya akan digunakan oleh siswa di dunia
saja, tetapi juga akan membekali siswa dalam kehidupan sehari-hari
mereka dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Aktivitas guru
dalam proses pembelajaran di dalam maupun diluar jam pelajaran
memegang

peranan

penting

mendukung

proses

penyampaian

pengetahuan yang diberikan siswa.
Sedangkan aktivitas siswa memegang peran penting dalam
proses penerimaan materi atau informasi yang di sampaikan oleh guru.
Keterlibatan penuh dalam proses komunikasi pembelajaran dari dua
unsur tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan
yang diinginkan.
Penelitian memfokuskan permasalahan pada mata pelajaran
Akidak Ahklak, karena Akidah Akhlak adalah mata pelajaran pokok
yang terkadang masih di abaikan oleh peserta didik, padahal Akidah
Akhlak

merupakan

landasan

ataupun

pedoman

membentuk

kepribadian diri yang berkarakter.
Maka untuk itu guru Akhidak Akhlak harus mempunyai suatu
strategi guna meningkatkan motivasi belajar, karena motivasi
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merupakan alat pendorong untuk membangkitkan semangat belajar
pada siswa.
Penelitian melakukan interview dengan guru Akidah Akhlak,
yaitu dengan Ibu Silmiyah Chatib M.Pd.I menyatakan :
“Akidah Akhlak ini adalah salah satu pelajaran yang sebetulnya
memerlukan bentuk-bentuk pengalaman nantinya ada beberapa
metode dalam pembelajaran yang saya berikan, yang pertama
adalah ceramah, kemudian juga Tanya jawab, diskusi dan
hafalan, di samping itu juga metode penugasan baik itu
penugasan di sekolah maupun di rumah.” (wawancara,27
Januari 2020)
Dari pertanyaan di atas dapat disimpulkan, bahwa guru sangat
berpengaruh dalam memberikan motivasi yang sifatnya ekstrinsik yang
mana guru berusaha meningkatkan motivasi belajar siswa dengan
memakai strategi pengajaran, agar siswa memiliki wawasan terhadap
materi Akidah Akhlak, yang mana hal ini di harapkan siswa tidak
hanya ingin mencapai prestasi yang berbentuk angka lebih dari itu,
agar siswa dapat mengamalkan materi-materi yang sudah di pelajari
dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian juga melakukan wawancara dengan beberapa siswa
kelas VII F, Marsya yang mengatakan :
“Ibu silmiyah selalu menerangkan pelajaran di depan kelas
dengan contoh-contoh yang nyata, di isi dengan diskusi, kadang
penugasan dan hafalan. Penjelasan yang ibu berikan singkat
padat dan mudah untuk kami pahami.”(wawancara,10 Febrauri
2020)
Dari beberapa pertanyaan di atas, dari beberapa metode
pembelajaran yang di pakai oleh Ibu Silmiyah Chatib M.Pd.I selaku
guru Akidah Akhlak, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ibu
Silmiyah

Chatib

M.Pd.I

menggunakan

strategi

pembelajaran

Ekspositori dan Inquiry untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi. Strategi Ekspositori
termasuk dalam metode ceramah sedangkan strategi Inquiry termasuk
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dalam

metode,

hafalan,

diskusi,

Tanya

jawab,

dan

penugasan.(Observasi, 15 Februari 20120)
Yang mana kelima metode tersebut sangat berperan sekali
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Strategi yang sesuai
dengan pembelajaran, cara guru menyampaikan materi dikelas yang
disertai dengan contoh-contoh dan pertanyaan guru terhadap anak
didiknya hal ini akan meningkatkan motivasi belajar dan keantusiasan
siswa dalam belajar.
Peranan strategi akan nyata jika guru memilih strategi yang
sesuai dengan tingkat kemampuan yang hendak di capai dalam tujuan
pembelajaran.
Dikuatkan dengan hasil interview dengan kepala sekolah beliau
menyatakan bahwa :
“Dalam proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang
maksimal, tidak hanya guru saja yang berperan tetapi kepala
sekolah dan wakil kepala sekolah juga berperan sehingga
pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
tidak monoton, khusunya pada pelajaran Agama. Peran kepala
sekolah dan wakil kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi
dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan lebih efektif
dan berhasil. Karena bukan hanya guru yang memberikan tetapi
tentunya saya juga harus memberikan motivasi pada siswa,
maka yang perlu saya lakukan adalah meningkatkan sarana dan
prasarana, mengoptimalkan fungsi perpustakaan dan
meningkatkan sadar baca terhadap siswa dan meningkatkan
musyawarah guru mata pelajaran.”(wawancara,06 Februari
2020)
Jadi hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak kepala
sekolah dapat di simpulkan dalam pemberian motivasi sebenarnya
tidak hanya guru bidang studi saja yang berperan memberikan
motivasi, tetapi secara tidak langsung kepala sekolah dan wakil kepala
sekolah juga berperan dalam pemberian motivasi karena tanpa adanya
dukungan yang baik dari kepala sekolah maka, kegiatan pembelajaran
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juga tidak akan berjalan dengan lancar. Dan ini sangat berpengaruh
terhadap guru dalam melakukan tugasnya yakni sebagai pengajar di
kelas. Apabila dalam menjalankan tidak ditunjang oleh sarana yang
memadai maka akan berakibat pada siswanya. Siswa akan merasa
jenuh dan tidak semangat dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.
Walaupun yang dominan berpengaruh adalah faktor guru dalam
kegiatan belajar mengajar terutama dalam pemberian motivasi
ekstrinsik, karena dengan memberikan motivasi semangat siswa akan
semakin bertambah.
Peneliti juga melakukan interview dengan guru Akidah Akhlak
yaitu Ibu Silmiyah Chatib M.Pd.I yang menyatakan bahwa :
“Memang dalam pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak
sebagian besar siswa acuh terhadap mata pelajaran ini.
Sebenarnya tidak hanya mata pelajaran akidah akhlak saja yang
mendapat respon kurang baik, hampir semua rekan guru agama
yang lain juga bilang kepada saya sebagian siswa tidak antusias
dalam pelajaran agama. Apa lagi mata pelajaran akidah akhlak
diberikan pada jam terakhir selama 2 jam. Seandainya saya
menjadi siswa pasti saya juga merasa jenuh, tetapi saya
mempunyai strategi agar siswa menjadi termotivasi, saya
menggunakan berbagai metode dan penggunaannya sesuai
dengan kebutuh, misalnya pada materi sifat-sifat allah saya
mengajak siswa bernyanyi agar cepat menghafal sifat-sifat apa
saja yang di miliki oleh allah dengan bernyanyi siswa menjadi
senang dan cepat untuk menghafalnya.”(wawancara,27 Januari
2020)
Dan ibu silmiyah menyatakan :
“Selain bernyanyi dalam materi sifat-sifat Allah saya juga
menunjukan video fenomena-fenomena alam yang menyangkut
tentang sifat yang di miliki Allah dengan video siswa sangat
antusias melihat kejadian tersebut, setelah menonton saya
memberikan tugas kepada siswa untuk mencatat apa yang dapat
mereka pahami dan apa kaitan dari video tersebut dengan sifat
Allah lalu mereka menjelaskan kedepan kelas. Cara seperti ini
sangat bagus sekali dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa.” (wawancara,27 Januari 2020)
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Wawancara dengan Ramadhan siswa kelas VII F menyatakan bahwa:
“Ibu silmiyah mengajarkan kami bernyanyi tentang sifat-sifat
Allah itu sangat menyenangkan sekali, dan dengan bernyanyi
kami juga cepat untuk hafal sifat-sifat Allah selain bernyanyi ibu
silmiyah jugo menayangkan video fenomena-fenomena alam
yang membuat kami semakin paham tentang sifat dan kekuatan
Allah.”(Wawancara,10 Febrauari 2020)
Berdasarkan Observasi yang peneliti lakukan Guru Akidah
Akhlak Ibu Silmiyah Chatib, M.Pd.I menggunakan berbagai macam
metode untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di antaranya
dengan bernyanyi sifat-sifat Allah dan menayangkan video fenomenafenomena alam yang membuat siswa menjadi antusias dalam belajar
(Observasi, 15 Februari 2020)
Meskipun guru Akidah Akhlak sudah semaksimal mungkin
meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan bermacam
metode, tetap saja masih ada sebagian siswa mengabaikan materi yang
sudah di berikan. Maka guru juga harus melihat dan memahami siswa
yang lebih memerlukan perhatian dan pengarahan khusus.
Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Silmiyah Chatib,
M.Pd.I selaku guru Akidah Akhlak :
“Walaupun saya sudah semaksimal mungkin untuk membuat
kondisi belajar yang aktif dan menyenangkan dengan cara
bernyanyi dan menayangkan video tetapi masih ada siswa yang
kurang menguasai materi, bahkan siswa masih ada yang keluar
masuk kelas, dan setelah proses belajar mengajar selesai mereka
mengabaikan materi tersebut dan tidak mengulang pembelajaran
di rumah, maka dari itu saya mengadakan evaluasi setelah
materi yang saya sampaikan selesai, saya memberikan hukuman
pada siswa yang belum bisa menghafal beberapa hal penting
yang harus mereka hafal, misalkan yang sudah saya samapaikan
tadi mereka harus menghafal sifat-sifat Allah dengan nyanyian.
Dengan memberikan hukuman pada siswa yang belum bisa
menghafal mereka menjadi jera dan berusaha untuk menghafal
itu sampai hafal.” (Wawancara, 27 Januari 2020)
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Pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa pemilihan strategi
pembelajaran sangat berpengaruh dalam memberikan motivasi yang
bersifat ekstrinsik, dalam belajar siswa juga memerlukan perhatian dan
pengarahan yang khusus dari guru. Seringkali jika mereka tidak
menerima umpan balik yang baik berkenaan dengan hasil pekerjaan
mereka, maka kerja mereka akan menjadi lambat atau mereka menjadi
malas belajar.
Siswa yang demikian sangat tergantung pada keharusankeharusan yang di tentukan oleh guru untuk mendorong mereka dalam
belajar. Namun tidak berarti bahwa memotivasi ekstrinsik itu jelek dan
perlu dihindari tetapi antara motivasi ekstrinsik dan instrinsik saling
memperkuat bahkan memotivasi ekstrinsik dapat membagikan
motivasi intrinsik
Dalam upaya memberikan motivasi guru harus menganalisis
motivasi yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun
prestasinya disekolah. Setiap saat guru bertindak sebagai motivator,
motivasi dapat efektif bila di lakukan dengan memperhatikan anak
didik, dengan memberikan penguatan dan sebagainya.
Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa siswa kelas VII
F, Kayla Calista yakin :
“Saya menjadi senang pada mata pelajaran Akidah Akhlak
karena Ibu Silmiyah enak saat menerangkan pelajaran dan ibu
silmiyah sangat sabar dalam mengajar kami. Ibu silmiyah
menuntut kami semua harus bisa hafalan dan wajib bisa
mengerti dengan materi pelajarannya.”(wawancara, 10 Febrauari
2020)
Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh Sekar Humaira Kelas VII F
yakni :
“Saya senang cara ibu Silmiah menerangkan karena mudah di
mengerti, kadang ibu silmiyah memberikan pertanyaan sebelum
mengajar jadi saya harus belajar sebelumnya. Metode yang
sering digunakan adalah hafalan dan ceramah dengan penjelasan
tetapi saya senang karena dengan hafalan saya jadi bisa
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mengerjakan
soal
ujian
yang
di
Silmiah.”(wawancara, 10 Febrauari 2020)

berikan

Ibu

Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa guru
sangat berperan dalam pemberian motivasi terhadap siswa. Dengan
menggunakan metode yang sesuai dalam pembelajaran dan cara guru
menyampaikan materi, pelajaran dikelas dan kehangatan guru terhadap
anak didiknya akan meningkatkan motivasi dan keantusiasan siswa
dalam belajar.
Peranan metode akan nyata jika guru memilih metode yang
sesuai dengan tingkat kemampuan yang hendak dicapai oleh tujuan
pembelajaran. Banyak faktor yang perlu diketahui untuk pemilihan
metode yang akurat, seperti faktor guru sendiri, sifat bahan pelajaran,
fasilitas, jumlah anak didik dikelas, tujuan dan sebaginya.
2. Kendala Guru Akidak Akhlak Dalam Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
a. Kurangnya Sumber Belajar
Sumber belajar bagi kegiatan pembelajaran sangat penting.
Guru bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efesien
jika didukung dengan sumber belajar yang memadai. Berdasarkan
wawancara dengan Ibu Silmiyah Chatib M.Pd.I selaku guru Akidah
Akhlak mengatakan bahwa :
“Minimnya buku sumber yang ada membuat siswa belajar
menjadi lambat. Hal ini dikarenakan sumber belajar seperti
buku paket. Dimana siswa kelas VII F sebagian besar tidak
mempunyai buku paket hanya beberapa orang saja yang
memiliki buku paket serta kurangnya alat yang menunjang
dalam
proses
pembelajaran
seperti
Al-Qur’an.
(wawancara,27 Januari 2020)
Hal serupa juga di ungkapkan oleh siswa kelas VII F,Kayla Putri
bahwa :
“Minimnya

sumber

belajar

membuat

kami

hanya

mendengarkan penjelasan guru serta hanya terpaku pada
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LKS saja, hal ini membuat kami kurang termotivasi dan
bosan.”( wawancara, 10 Febrauari 2020)
Wawancara dengan Aiko Reginadya siswa kelas VII F menyatakan
bahwa :
“Saya sebagai murid kendala dalam pelajaran Akidah
Akhlak kurangnya ketersediaan sumber belajar atau bahan
ajar kami.”(wawancara, 10 Febrauari 2020)
Hasil dari wawancara ini disimpulkan bahwa kurangnya
sumber belajar akan berdampak pada kualitas pembelajaran
tersebut. Dengan hanya menyampaikan materi tanpa ada sumber
akan sulit bagi siswa untuk menangkap pembelajaran karena
masing-masing siswa memiliki kemampuan masing-masing.
Di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
sumber belajar cukup minim maka dari itu guru sulit untuk
menyampaikan pembelajaran dan siswa sulit dalam menerima
pembelajaran.
Buku pelajaran yang terbatas membuat pembelajaran
menjadi kurang efektif. Tempo pembelajaran yang lambat tentu
membuat banyak waktu yang terpakai. Dengan sumber terbatas
menghambat proses belajar siswa dan keadaan ini akan
mengakibatkan siswa tidak semangat dalam proses pembelajaran.
Wawancara penulis dengan bapak Drs. Ahmad Syukri
selaku kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
mengatakan bahwa :
“Dalam sumber belajar memang sangat minim karena buku
sumber yang berkaiatan dengan Agama Islam di sekolah
kami masih tergolong sedikit dan belum memadai, sehingga
salah satu kendala guru dan siswa dalam memotivasi
terhadap pelajaran Akidah Akhlak.”(wawancara,06
Februari 2020)
Perubahan yang terjadi pada salah satu sumber belajar akan
mengakibatkan terjadinya perubahan pada kegiatan pembelajaran.
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Perubahan yang terjadi pada suatu sumber belajar juga akan
mengakibatkan sumber belajar yang lain dapat menyesuaikan
dengan perubahan yang terjadi. Banyaknya sumber belajar
memungkinkan guru untuk memberikan pelajaran sesuai keadaan
siswa pada saat belajar.
Pengamatan penulis terhadap kondisi sumber belajar siswa
yang belajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak dimana memang
terlihat masih minimnya buku sumber yang dimilki siswa membuat
waktu pembelajaran sangat lambat. Sumber belajar seperti buku
paket yang dimiliki masih sangat terbatas saat proses pembelajaran
Akidah Akhlak kelas VII F di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota
Jambi ( Observasi, 15 Februari 2020)
Berdasarkan hasil wawancara yang diperkuat dengan
observasi

memang

buku

sumber

yang

terbatas

membuat

pembelajaran kurang efektif. Waktu pembelajaran yang lambat
tentu membuat banyak waktu yang terpakai. Dengan sumber yang
terbatas tentu akan menghambat proses belajar siswa dan siswa
akan mengalami kesulitan belajar. Berbagai sumber kesulitan
belajar siswa diatas membuat guru memikirkan bagaimana
mengantisipasinya dalam suatu strategi penyelesaian yang tepat
b. Kurang Disiplin
Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan inti dalam
pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan
dilaksanakan dalam proses pembelajaran akan berjalan secara
kondusif.
Apabila bagi guru maupun siswa menerapkan disiplin
dalam segala hal, kurangnya kesadaran siswa untuk berlatih
disiplin akan sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran, siswa
yang

kurang

disiplin

akan

bermalas-malasan

dan

kurang

memperhatikan penjelasan guru.
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Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru
mata pelajaran Akidah Akhlak Ibu Silmiyah Chatib M.Pd.I beliau
menyatakan bahwa :
“Kendala saya dalam memotivasi itu sebenarnya tergantung
pada siswa, saya berusaha memberikan motivasi tetapi dari
siswa tidak termotivasi ya usaha saya memberikan motivasi
tidak ada gunanya, ini biasanya terjadi pada siswa yang
nakal mereka cuek dan acuh tidak hanya mata pelajaran
saya tapi hampir pada semua mata pelajaran, siswa yang
termotivasi ini karena dalam dirinya itu sudah ada
dorongannya mereka ingin bersaing dengan temannya
sehingga
ia
ingin
menunjukan
yang
paling
baik.”(wawancara,27 Januari 2020)
Untuk lebih menguatkan penelitian melakukan crosscheck
dengan siswa sebagai informasi. Peneliti melakukan wawancara
dengan M. Raihan Al-Feysa salah satu siswa kelas VII F, dalam
interview yang penelitian lakukan dia mengemukakan :
“Ibu sering memberikan motivasi kepada siswa, tetapi
siswa yang nakal, jarang memperhatikan guru, dia tidak
peduli dengan mata pelajaran akidah akhlak walaupun ibu
sering kali memberi hukuman. Tidak mata pelajaran akidah
akhlak saja pelajaran-pelajaran lain juga seperti itu. (
wawancara, 10 Febrauari 2020)
Pernyataan kedua informen tersebut dapat disimpulkan
bahwa peningkatan motivasi belajar yang dilakukan oleh guru mata
pelajaran Akidah Akhlak tetap ada kendala atau faktor penghambat
dalam strategi guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa,
faktor penghambatnya dalam meningkatkan motivasi siswa ini
disebabkan siswa tidak mau merespon terhadap guru dalam
memberikan motivasi, didalam diri anak ini tidak ada keinginan
sama sekali, yang bisa menyebabkan dia terdorong untuk belajar
3. Upaya

Guru

Akidah

Akhlak

Dalam

Mengatasi

Kendala

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Kota Jambi
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a. Menyediakan sumber belajar
Sumber belajar merupakan salah satu penunjang untuk
kelancaran dalam belajar, tanpa adanya sumber belajar maka proses
belajar mengajar kurang terlaksana dengan baik. Dengan adanya
sumber belajar maka proses belajar mengajar akan terlaksana
dengan baik, kelengkapan sumber belajar siswa dapat memotivasi
siswa agar semangat belajar.
Wawancara dengan guru Akidah Akhlak Ibu Silmiah Chatib
M.Pd.I mengatakan sebagai berikut :
“Banyak hal yang dapat saya lakukan untuk melengkapi
sumber belajar siswa diantaranya yaitu dengan
memfotocopy buku paket. Dengan memfotocopy buku
siswa akan mempunyai sumber belajar atau panduan untuk
belajar, untuk menambah informasi mengenai materi, selain
itu saya juga memanfaatkan buku lain yang ada kaitannya
dengan Akidah Akhlak yang saya ajarkan.”(wawancara,27
Januari 2020)
Wawancara dengan Zahra siswa kelas VII F menambahkan
keterangan mengenai peranan guru dalam menyediakan sumber
belajar yaitu sebagai berikut :
“Ketika belajar Akidah Akhlak guru selalu menganjurkan
siswa untuk memfotocopy buku paket yang hanya dimiliki
oleh guru. Dengan demikian siswa mempunyai buku paket
serta dapat membuat siswa menambah informasi tentang
materi yang mereka pelajari. Selain itu juga membuat siswa
cepat memahami karena sumber belajarnya cukup lengkap.
Semakin banyak buku yang kami baca semakin banyak
ilmu yang kami dapat.”(wawancara, 10 Febrauari 2020)
Berdasarkan observasi yang dilakukan memang benar untuk
menyediakan sumber belajar guru memfotocopy materi dari buku
paket sehingga siswa dapat informasi dari buku lain sehingga
menambah wawasan siswa.(Observasi, 15 Februari 2020)
Dengan hal yang telah dilakukan oleh guru Akidah Akhlak
sangat membantu proses pembelajaran siswa, karena tanpa sumber
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belajar yang memadai, maka guru akan terbatas menyampaikan
informasi dan siswa akan sedikit dan terbatas dalam menerima
informasi dan pembelajarannya. Karena semakin banyak sumber
belajar yang digunakan maka semakin banyak pula pengetahuan
yang akan didapatkan dalam proses pembelajaran.
b. Memberikan Nasehat
Adanya kendala dalam memotivasi belajar siswa itu wajar
terjadi, apalagi pada usia remaja, karena siswa belum sadar betul
pentingnya mata pelajaran Agama Islam. Tetapi ada suatu
hambatan atau kendala guru yang bersangkutan akan usaha untuk
menemukan solusi dari kendala yang terjadi.
Mengenai upaya guru dalam memotivasi belajar siswa
sebagaimana keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan Ibu Silmiyah Chatib M.Pd.I bahwa:
“Upaya yang saya lakukan dalam memberikan motivasi
kepada siswa itu melalui pendekatan serta nasehat. Dalam
memberikan motivasi itu harus secara terus menerus,
jangan hanya sekali atau dua kali saja diberikan
motivasinya, kalau hanya sekali atau dua kali tidak akan
begitu membekas pada diri si anak. Dan ketika ada yang
kurang aktif akan saya tegur ketika pelajaran sudah
berakhir atau saat jam istirahat dan saya memberikan
motivasi secara individual dengan memberikan nasehat,
dengan melalui motivasi ekstrinsik ini siswa yang kurang
berkemauan dalam proses pembelajaran akan bersemangat
lagi mengikuti pelajaran.”(wawancara,27 Januari 2020)
Menurut kepala sekolah berpendapat bahwa :
“Dalam upaya memotivasinya siswa kami di sekolah
dengan melakukan pendekatan yaitu menegur siswa secara
individual agar siswa tidak merasa tertekan karena dengan
cara seperti itu siswa akan jauh lebih leluasa menceritakan
keluh kesahnya di kelas yang membuat ia kurang aktif di
kelas bahkan ribut sendiri. Siswa di sekolah lebih dominan
pada motivasi ekstrinsik dimana ia lebih bersemangat jika
ada
dukungan,
dorongan
dari
luar
seperti
guru.”(wawancara,06 Februari 2020)
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Sebagian besar kendala tersebut datang dari diri siswa
masing-masing, mereka tidak memperhatikan guru serta ribut
sendiri padahal tujuan yang disampaikan guru untuk menambah
pengetahuan serta pemahaman mereka terhadap mata pelajaran
Akidah Akhlak yang telah dipelajari.
Kemudian upaya dari kendala tersebut adalah guru harus
tetap memberikan motivasi kepada siswa baik itu motivasi melalui
ucapan, maupun memberikan angka dan pujian kepada siswanya.
Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran
Akidah Akhlak Ibu Silmiah, mengucapkan bahwa:
“Upaya dalam memotivasi setiap siswa beragam bentuknya
ada yang saya berikan teguran ada yang saya berikan
nasehat. Tapi yang lebih
dominan ketika proses
pembelajaran sedang berlangsung saat ada siswa yang ribut
akan saya kasih pertanyaan dan saya berikan perhatian agar
siswa tersebut kembali memperhatikan penjelasan yang
saya sampaikan. Dan setelah saya menjelaskan kami akan
membentuk kelompok dan dari situ juga dapat memotivasi
siswa untuk aktif dalam belajar. Memberikan motivasi itu
harus telaten agar anak bersemangat dalam belajar
memotivasi di awal dan diakhir pembelajaran dengan
sebuah kata-kata ataupun evaluasi .”(wawancara,27 Januari
2020)
Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis bahwa untuk
memotivasi belajar siswa memberikan motivasi di awal pelajaran
maupun di akhir pelajaran, baik berupa kata-kata , pujian, member
angka serta ucapan-ucapan yang baik, maupuan nilai dan
memberikan pengetahuan kepada siswa.(Observasi, 15 Februari
2020)
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya dalam
memotivasi siswa adalah dengan memberikan motivasi secara
terus-menerus agar berbekas pada peserta didik sehingga ada
kemauan untuk mengikuti pelajaran serta dengan memberikan
motivasi berupa pujian, memberikan angka, nasehat dan perhatian
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dan

memberikan

pengetahuan

kepada

siswa

tujuan

dari

mempelajari materi yang disampaikan.
c. Memberikan Pujian
Pujian yang diucapkan secara langsung dan sesegera
mungkin setelah anak didik selesai mengerjakan pekerjaan yang
diperintahkan oleh guru atau mendekati tingkah laku yang
diinginkan oleh guru. Pujian merupakan salah satu bentuk motivasi
yang dapat membangkitkan motivasi bagi siswa.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Silmiyah selaku guru
Akidah Akhlak mengatakan bahwa :
“Ketika ada salah satu siswa ada yang bisa menjawab
pertanyaan yang saya lontarkan maka dengan secara
langsung memberikan pujian kepada siswa tersebut atas
jawabannya. Dengan hal itu akan dapat memotivasi bagi
siswa yang bersangkutan agar lebih meningkatkan
pelajarannya dan bagi siswa yang lain termotivasi untuk
giat dalam belajar dan memperhatikan pelajaran, hal itu
juga dilakukan untuk mengapresiasi atau memberikan
penghargaan terhadap siswa tersebut.”(wawancara,27
Januari 2020)
Wawancara dengan Athait Freshiy siswa kelas VII F berpendapat :
“Kami sebagai seorang siswa yang dalam proses
pembelajaran sangat senang apabila diberikan pujian atas
prestasi dalam pembelajaran, dengan hal itu kami merasa
dihargai oleh guru atas pendapat yang kami
sampaikan.”(wawancara, 10 Febrauari 2020)
Selanjutnya siswa M. Farrel Al-Rizky juga berpendapat, bahwa :
“Kami sangat senang ketikan saat kami berpendapat atau
menjawab pertanyaan yang guru berikan kemudian guru
memberikan pujian kepada kami, karena dengan pujian
kami jadi terdorong kembali untuk bersemangat dalam
mengikuti pelajaran.”(wawancara, 10 Febrauari 2020)
Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu
bentuk motivasi yang diberikan oleh guru Akidah Akhlak terhadap
siswanya dalam proses pembelajaran diberikan dengan memberi
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pujian terhadap siswa. Pujian itu merupakan pujian yang
diucapakan secara spontan ketika siswa membuat atau berpendapat
sesuai dengan yang diinginkan.
Dalam pengamatan penulis dalam proses pembelajaran guru
Akidah Akhlak memberikan pujian sebagai bentuk untuk
memotivasi siswa tersebut dengan memberikan pujian siswa akan
merasa dihargai dan diperhatikan.(Observasi, 15 Februari 2020)
d. Meningkatkan Kreativitas Dalam Pembelajaran
Agar tetap mendapatkan perhatian sesekali guru dapat
melakukan hal-hal yang luar biasa misalnya meminta anak didik
melakukan penyusunan soal-soal tes, menceritakan problem guru
dalam belajar dimasa lalu ketika sedang sekolah seperti mereka.
Wawancara dengan Ibu Silmiah selaku guru Akidah Akhlak
mengungkapkan bahwa :
“Banyak hal-hal menarik yang dapat kita lakukan dalam
proses pembelajaran tentunya agar para siswa terus
memperhatikan kita di depan kelas, maka guru harus
melakukan hal-hal yang menarik dan luar biasa. Saya
sendiri biasanya suka melakukan hal-hal seperti member tes
tapi soalnya mereka sendiri yang buat yang saya acak
kemudian soal yang terpilih itulah yang harus mereka tahu
kepada siswa agar mereka belajar karena pertanyaan tesnya
merupakan pilihan dari soal-soal yang mereka
buat.”(wawancara,27 Januari 2020)
Lebih lanjut, beliau mengatakan :
“Selain menyuruh siswa membuat soal sendiri, bentuk
lainnya biasanya saya suka bercerita tentang hal-hal yang
membuat mereka bersemangat, biasanya saya suka
menceritakan pengalaman atau kisah-kisah sulit saya dulu
ketika bersekolah, yang tentunya lebih sulit dibandingkan
dengan anak-anak yang bersekolah di zaman sekarang
ini.”(wawancara, 27 Januari 2020)
Wawancara dengan Naswa Afifah kelas VII F mengungkapkan,
bahwa :
“Untuk membuat kami bersemangat dalam belajar guru
sering menyuruh kami membuat soal sendiri dan kemudian
akan di pilih setelah itu kami juga yang menjawab dengan
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cara seperti ini kami menjadi aktif dalam mengikuti
pelajaran.”(wawancara, 10 Febrauari 2020)
Iqbal pun juga memperkuat ketika di wawancara mengatakan,
bahwa :
“Banyak cara guru lakukan untuk membuat kami
termotivasi salah satunya dengan menceritakan kisah-kisah
guru itu sendiri ketika masih sekolah seperti kami dengan
begitu kami akan merasa betapa beruntungnya kami bisa
sekolah dan membuat kami jadi bersemangat mengikuti
pelajaran.”(wawancara, 10 Febrauari 2020)
Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa banyak cara
yang ditempuh oleh guru Akidah Akhlak di sekolah Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi untuk merangsang motivasi siwa.
Kemudian di perkuat dengan observasi ketika belajar siswa
akan jenuh dan bosan menanggapi hal itu yang dilakukan guru
yaitu

dengan

menceritakan

kisah-kisah

perjuangan

yang

dilakukannya ketika masih sekolah seperti mereka, dimana dulu
dan sekarang sangat berbeda sehingga dengan begitu membuat
siswa merasa termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti proses
pembelajaran.(Observasi, 15 Februari 2020)
e. Memanfaatkan Apersepsi Anak Didik
Pengalaman anak didik baik yang didapatkan dilingkungan
sekolah maupun diluar sekolah dapat dimanfaatkan ketika guru
sedang menjelaskan materi pelajaran dengan mengasosiasikannya
bahan pelajaran

yang telah dikuasainya. Dengan cara asosiasi,

anak didik berusaha menghubungkan materi pelajaran yang akan
diserap dengan pengalaman yang telah dikuasai. Bahan apersepsi
merupakan seperangkat materi yang dikuasai untuk memudahkan
pemahaman materi pelajaran yang baru.
Dalam observasi yang penulis lakukan ketika proses
pembelajaran dilakukan khususnya dalam pembelajaran pendidikan
agama Islam penulis dapat mengemukakan bahwa dalam proses
pembelajaran tersebut guru sering mengaitkan materi yang
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disampaikan dengan pengalaman-pengalaman para siswa, hal ini
tentunya akan membuat para siswa semakin tertarik karena materi
yang di sampaikan langsung diasosiasikan dengan pengalaman para
siswa tersebut.(Observasi, 15 Februari 2020)
Selanjunya wawacara dengan guru Akidah Akhlak Ibu
Silmiyah mengatakan, bahwa:
“Para siswa tentu punya banyak pengalaman yang pernah
mereka alami baik disekolah maupun dirumah dalam
pergaulan sehari-hari, pelajaran Akidah akhlak erat
kaitannya dengan perbuatan sehari-hari, jadi saya suka
mengaitkan materi yang saya sampaikan dengan
pengalaman para siswa itu sendiri. Biasanya saya meminta
contoh pengalaman para siswa dan saya suruh mereka
untuk bercerita secara langsung didepan teman-temannya
tentang pengalamannya yang ada kaitannya dengan materi
yang di sampaikan.”(wawancara, 27 Januari 2020)
Hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan
bahwa pengalaman merupakan guru terbaik bagi setiap orang,
termasuk juga pengalaman yang dimilki oleh siswa, bagi para guru
yang kreatif maka mereka dapat mengkaitkan pengalaman siswa
tersebut dengan materi yang disampaikan. Hal seperti ini membuat
para siswa termotivasi, karena materi yang disampaikan akan
dirasakan oleh siswa bahwa mereka pun pernah mengalaminya.
Materi-materi yang memilki kaitan besar dengan pengalaman para
siswa biasanya materi-materi yang berkaitan dengan Akhlak dan
perbuatan sehari-hari.
f. Memberikan Tes dan Nilai
Memberikan tes dan nilai mempunyai pengaruh dalam
memotivasi anak didik untuk belajar. Tetapi tes dan nilai harus
dipakai secara bijaksana yaitu untuk memberikan informasi kepada
anak didik dan untuk menilai penguasaan dan kemajuan anak didik
bukan

untuk

menghukum

atau

membanding-bandingkannya

dengan anak didik lainnya. Penilaian diberikan sesuai dengan
prestasi kerja dan perilaku yang ditunjukkan oleh anak didik dan
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bukan atas kemauan guru yang semena-mena. Penyalahgunaan tes
dan nilai akan mengakibatkan menurunya keinginan anak didik
untuk berusaha belajar dengan baik
Wawancara dengan guru Akidah Akhlak Ibu Silmiyah
mangungkapkan :
“Seorang guru harus profesional, mengerjakan sesuatu juga
harus profesional, termasuk melakukan tes dan memberikan
nilai terhadap siswa juga harus bijaksana dan profesional.
Itulah yang selama ini saya berupaya lakukan, memberikan
tes dan nilai terhadap siswa merupakan salah satu bentuk
motivasi bagi mereka, jadi saya tidak memilah memilih,
saya harus objektif dalam memberikan nilai sesuai dengan
kemampuan para siswa itu sendiri.”(wawancara, 27 Januari
2020)
Wawancara dengan siswa kelas VII F Jihan Andisty
mengatakan, bahwa :
“Guru membuat test dan nilai untuk memotivasi kami
dalam mengikuti pelajaran, biasanya jika kondisi kelas
sedang tidak kondusif guru memberikan pertanyaan dan
bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai
tambahan, dengan spontan kami menjadi fokus
mendengarkan pertanyaan yang akan di ajukan oleh guru,
dengan
begitu
kami
menjadi
semangat
kembali.”(wawancara, 10 Febrauari 2020)
Hasil wawancara menggambarkan bahwa dalam upaya
memotivasi siswa, maka guru berupaya untuk memberikan tes dan
hasilnya yang berupa nilai secara bijaksana dan objektif. Secara
umum memang seorang guru tidak boleh berlaku tidak objektif,
karena hal tersebut dapat merugikan para siswa serta memberikan
dampak psikologis yang tidak baik terhadap siswa. Para siswa yang
merasa puas dengan hasil tes yang diberikan oleh guru mereka,
mereka akan merasa termotivasi dan terus berupaya belajar
sehingga mendapatkan hasil yang terbaik dan bersaing dengan
teman-temannya secara objektif.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan
selama penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi guru
Akidah Akhlak dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi sebagai berikut :
1. Strategi Guru Akidah Akhlak Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi ini tidak
menggunakan cara-cara yang khusus, melainkan guru hanya melakukan
cara-cara yang umum seperti sebelum memulai pembelajaran guru terlebih
dahulu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran karena dengan begitu
dalam proses pembelajaran akan terlaksana secara sistematis tidak
simpang siur, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran guna agar
siswa mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan,
setelah itu guru memberikan perhatian terhadap tingkat laku siswa saat
proses pembelajaran berlangsung.
2. Kendala guru Akidah Akhlak dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi kelas VII F, yaitu
kurangnya sumber belajar, kurangnya sumber belajar yang memadai
membuat siswa kurang memperhatikan penjelasan guru sehingga siswa
lebih memilih untuk berbicara dengan temannya. Kemudian faktor kurang
disiplinya siswa saat guru sedang menjelaskan tidak sepenuhnya siswa
memperhatikan ada yang sibuk sendiri hingga mengganggu temannya
serta ada pula yang mengantuk saat proses belajar mengajar berlangsung
3. Upaya yang dilakukan guru Akidah Akhlak dalam meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi, yaitu
dengan menyediakan sumber belajar, memberikan nasehat, siswa yang
kurang aktif dalam proses pembelajaran akan ditegur dan diberikan
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nasehat dengan memanggilnya ketika jam istirahat sehingga siswa dapat
leluasa menceritakan permasalahannya tanpa takut dipermalukan oleh
temannya dengan cara memberikan nasehat secara berulang-ulang siswa
dapat mengikuti kembali proses pembelajaran berikutnya. Kemudian
memberikan

pujian

selanjutnya

meningkatkan

kreatifitas

dalam

pembelajaran dan dengan cara memanfaatkan apersepsi anak didik serta
memberikan tes dan nilai kepada siswa.
B. Saran
Selama penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh beberapa temuan
yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan. Berdasarkan kesimpulan yang
diperoleh, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Untuk siswa siswi sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi
diharapkan mampu lebih aktif dan antusias saat proses pembelajaran
sedang berlangsung demi terciptanya keadaan yang kondusif dan efektif
2. Untuk seluruh guru di Indonesia khususnya guru di Sekolah Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi agar tetap bersemangat dan berusaha
semaksimal

mungkin

dalam

memotivasi

siswa

dengan

mampu

membimbing dan memotivasi siswa dalam proses belajar mengajar
sehingga dapat mengantarkan peserta didik pada kualitas pembelajaran
yang sesuai dengan yang diharapkan serta bila perlu membuat strategi
khusus untuk menjadikan bahan dalam memotivasi belajar siswa.
3. Di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Jambi hendaknya
menyediakan fasilitas dan sarana penunjang pendidikan sehingga kegiatan
belajar mengajar dapat berlangsung secara maksimal.
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