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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 

A. Paparan Data 

Pada pembahasan ini peneliti akan menyajikan uraian sesuai dengan 

hasil penelitian, sehingga pembahasan ini akan mengintegrasikan hasil 

penelitian dan memadukan dengan kajian pustaka. Sebagaimana yang 

ditegaskan dalam teknis analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dari data yang didapatkan baik 

melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dari pihak-pihak yang 

mengetahui tentang data yang dibutuhkan. Selanjutnya dari hasil tersebut 

dikaitkan dengan teori yang ada diantaranya sebagai berikut: 

1. Perencanaan strategi guru dalam menyikapi kejenuhan belajar 

sejarah kebudayaan Islam pada siswakelas VIII di MTsN 1 

Tulungagung 

Proses pembelajaran harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum 

hari pelaksanaan, agar pada saat proses pembelajaran materi serta 

pengetahuan yang disampaikan bisa dapat diterima dengan baik oleh 

peserta didik, sehingga tujuan dari pembelajaran bisa tercapai melalui 

sinergitas antara guru dengan siswa. Salah satu mata pelajaran yang 

butuh perencanaan khusus adalah mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam, karena mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang 

hamper seluruh materinya adalah cerita, apabila guru tidak 

mempersiapkan dengan matang sebelum proses pembelajaran 

dikhawatirkan pada saat proses pembelajaran tujuan dari pembelajaran 

tidak bisa tercapai. Berikut ini perencanaan strategi guru dalam 

menyikapi kejenuhan belajar sejarah kebudayaan Islam pada siswakelas 

VIII di MTsN 1 Tulungagung: 
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a. Mempersiapkan Silabus dan RPP Sebelum Memasuki 

Semester Baru 

Persiapan awal sebelum memasuki semester baru atau 

tahun ajaran baru adalah merencanakan Silabus atau mengatur 

jadwal materi yang akan disampaikan selama satu semester ke 

depan, dalam hal ini musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) 

Sejarah Kebudayaan Islam yang mengajar pada tingkatan kelas 

yang sama membahas silabus dan RPP serta menyepakati 

bersama jadwal materi yang akan di sampaikan selama satu 

semester ke depan, adapun untuk prakteknya dilapangan 

masing-masing guru mengembangkan sendiri silabus dan RPP 

yang telah dibahas pada saat MGMP dan disesuaikan dengan 

kondisi kelas yang diajar.   Hal ini sebagaimana hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran sejarah kebudayaan islam di MTs N 

1 Tulungagung:  

Persiapan sebelum memasuki semester baru guru 
MGMP SKI membahas silabus dan RPP yang akan 
diterapkan pada tiap semesternya, untuk praktiknya 
setiap guru mengembangkan sendiri yang disesuaikan 
kondisi siswa di kelas, jadi setiap guru mempunyai 
metode sendiri-sendiri dalam mengajar atau bisa 
dikatakan antara guru satu dengan yang lain berbeda 
dalam menyampaikan pembelajan.143 

Pemaparan bapak Hermanto diatas sejalan dengan 

fungsi Silabus dan RPP sebagai perangkat yang digunakan 

selama proses pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Ibrahim “Perangkat pembelajaran yang digunakan untuk 

mengelola pembelajaran meliputi Buku Siswa, Silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS), Instrumen Evaluasi atau Tes Hasil Belajar (TBH), 

serta Media Pembelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut 

 
143 Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran SKI Kelas VIII di MTsN 1 Tulungagung 
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suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih 

lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin 

dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu 

dipelajari siswadalam mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

adalah rencana yang menggambarkan prosedur, dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang ditetapkan. Dalam standar isi yang telah 

dijabarkan dalam silabus.144   

b. Mengembangkan silabus dan RPP setiap tatap muka 

Pengembangan silabus dan RPP pada setiap tatap muka 

merupakan langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk 

evaluasi pada pertemuan sebelumnya, dengan pengembangan 

pada setiap pertemuan, diharapakan pada setiap pertemuan 

penyampaian materi dan proses transformasi ilmu pengetahuan 

bisa lebih maksimal lagi, karena kekurangan dan kendala yang 

dihadapi guru pada pertemuan sebelumnya sudah di evaluasi 

dan di perbaiki pada saat pertemuan selanjutnya, atas dasar 

alasan  tersebutlah, pengembangan silabus dan RPP pada setiap 

pertemuan harus dilakukan.   

Pengembangan silabus dan RPP ini harus dimasukkan ke 

dalam perencanaan program oleh guru pada setiap 

pertemuannya, karena Perencanaan program berfungsi untuk 

memberikan arah pelaksanaan pembelajaran sehingga menjadi 

terarah dan efisien.  Salah satu bagian dari perencanaan 

pembelajaran yang sangat penting dibuat oleh guru sebagai 

pengarah pembelajaran adalah silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Silabus memberikan arah tentang apa saja 

 
144 Beny Susetya, “Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Menyusun Silabus dan RPP 

melalui superisi akademik di SDN Gambiran Yogyakarta tahun 2016,” dalam Jurnal Taman 
Cendikia, no. 02, (2017): 135 
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yang harus dicapai guna menggapai tujuan pembelajaran dan 

cara seperti apa yang akan digunakan. Selain itu silabus juga 

memuat teknik penilaian seperti apa untuk menguji sejauh mana 

keberhasilan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) adalah instrument perencanaan yang lebih spesifik dari 

silabus.145  

Pengembangan silabus dan RPP ini juga dilakukan oleh 

bapak Hermanto selaku guru mata pelajaran sejarah kebudayaan 

islam di MTsN 1 Tulungagung sebagai salah satu cara untuk 

menyikapi kejenuhan yang dialami oleh siswa, demi 

mewujudkan tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien, 

sebagai mana hasil wawancara dengan beliau: 

Persiapan sebelum memasuki semester baru guru 
MGMP SKI membahas silabus dan RPP yang akan 
diterapkan pada tiap semesternya, untuk praktiknya 
setiap guru mengembangkan sendiri yang disesuaikan 
kondisi siswa di kelas, jadi setiap guru mempunyai 
metode sendiri-sendiri dalam mengajar atau bisa 
dikatakan antara guru satu dengan yang lain berbeda 
dalam menyampaikan pembelajan.146                                             

2. Penerapan Strategi Guru Dalam Menyikapi Kejenuhan Belajar 

Sejarah Kebudayaan Islam pada SiswaKelas VIII di MTsN 1 

Tulungagung 

Inti dari proses pembelajaran adalah saat penerapan strategi, 

yang mana hal tersebut merupakan salah satu yang menentukan berhasil 

tidaknya sebuah materi disampaikan kepada peserta didik. Penerapan 

strategi ini sangatlah penting dalam menyikapi kejenuhan belajar, 

dikarenakan dalam proses pembelajaran ada beberapa materi yang pasti 

tidak menarik bagi siswa, dan bisa menimbulkan kejenuhan dalam 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang pada umumnya adalah 

 
145  Ibid., hal. 266 
146 Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran SKI Kelas VIII di MTsN 1 Tulungagung 
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materi berupa cerita. Apabila guru tidak pandai-pandai dalam 

menyampaikan materi kepada siswa pasti akan menimbulkan kebosanan 

dan kejenuhan pada siswa. Berikut ini penerapan strategi guru dalam 

menyikapi kejenuhan belajar Sejarah Kebudayaan Islam pada 

siswakelas VIII di MTsN 1 Tulungagung. 

a. Mengemas Pembelajaran dengan Reward dan Punishment 

Reward merupakan pemberian penghargaan atau apresiasi 

kepada siswa yang mampu mengikuti pelajaran dengan baik, 

sebaliknya punishment merupakan pemberian hukuman bagi 

siswa yang mengganggu jalannya proses pembelajaran. Tujuan 

mengemas pembelajaran dengan reward adalah untuk membuat 

siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, 

sedangkan mengemas pembelajaran punishment adalah agar 

siswa tidak mengganggu proses pembelajaran berlangsung, baik 

itu dalam bentuk ramai, membuat gaduh atau keadaan lain yang 

bisa mengganggu proses pembelajaran.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahyudi Setiawan 

yang menyatakan bahwa: Bentuk dari beberapa metode 

pembelajaran dalam proses usaha mencapai tujuan pendidikan 

adalah reward and punishment. Ada sekian banyak metode 

pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan, sedangkan 

reward and punishment merupakan bagian dari sekian banyak 

metode dalam kegiatan belajar yang digunakan dalam 

pendidikan formal, non formal, dan informal bersama para 

siswa/mahasiswa/pembelajar.147 Hal ini juga sebagaimana 

dijelaskan oleh Maslow seperti yang dikutip oleh Maria J. 

Wantah menjelaskan bahwa penghargaan menjadi motor 

penggerak utama manusia untuk mampu melakukan sesuatu 

 
147 Wahyudi Setiawan, “Reward and Punishment dalam Perspektif Pendidikan Islam,” 

dalam Jurnal Al-Murabbi, no. 2 (2018): 185 
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dalam rangka mengaktualisasikan diri sebagai makhluk yang 

sempurna. Melalui berbagai media dan proses yang ada manusia 

terus berusaha mencapai kesempurnaan hidup sebagai bagian 

dari naluri manusia. Melalui penghargaan yang positif, baik 

berupa materi maupun non materi, jika hal ini dilakukan secara 

konsisten, maka akan mamberikan kontribusi positif terhadap 

manusia untuk melakukan tindakan yang lebih baik dalam 

dirinya. Bisa dipastikan bahwa penghargaan yang positif akan 

mampu meningkatkan produktivitas manusia dalam berkarya, 

sekaligus diharapkan hal ini mampu mencegah berbagai bentuk 

pelanggaran yang dimungkinkan akan terjadi.148 

Pendapat tentang manusia membutuhkan penghargaan 

juga dikemukakan oleh Amir sebagaimana yang dikutip Wahyu 

Setiawan, bahwa: manusia sebagai makhluk biologis sekaligus 

berperasaan, ia membutuhkan banyak penghargaan untuk 

menguatkan dirinya dalam menjalani proses kehidupan. Manusia 

akan menjadi sempurna disaat ia mampu menghasilkan karya 

terbaiknya dan berdampingan dengan perilaku positif yang 

muncul dari dalam diri. Penghargaan merupakan bentuk 

apresiasi terhadap pelaku kebaikan, siapapun itu. Bentuk 

penghargaan sendiri sangat variatif, bisa dalam bentuk materi 

atau non materi, prinsipnya adalah untuk membangkitkan 

semangat anak yang telah berhasil melakukan kebaikan. Karena 

secara naluri siapapun yang telah melakukan kebaikan selalu 

ingin diberikan penghargaan, dan ini adalah bagian dari 

psikologi manusia sebagai makhluk.149 

Sejalan dengan penjelasan yang telah dikemukakan oleh 

para pakar diatas, bapak Hermanto selaku guru mata pelajaran 

 
148 Ibid., hal. 186 
149 Ibid., hal. 187 
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sejarah kebudayaan islam, juga telah menerapkan metode 

pembelajaran yang dikemas dengan adanya reward dan 

punishment, hal ini sebagai langkah yang dilakukan oleh bapak 

Hermanto untuk menyikapi kejenuhan yang dialami oleh siswa, 

dalam wawancara dengan beliau, bapak Hermanto menjelaskan 

dalam paparannya sebagai berikut: 

Pada proses pembelajaran saya kemas dengan iming-
iming reward dan punishment, apalagi pelajaran SKI yang 
kurang begitu menarik minat para siswa, oleh karena itu 
reward dan punishment harus diterapkan dalam setiap 
metode, untuk mencairkan suasana terkadang juga saya 
selingi dengan ice breaking untuk merefresh keceriaan 
para siswa. Apresiasi juga sangat perlu diberikan kepada 
siswa yang aktif, selain ice breaking, untuk mencairkan 
suasana saya terkadang membuat candaan atau lelucon 
agar siswa tidak terlalu tegang dalam proses 
pembelajaran.150 

b. Menyisipkan Ice Breaking dalam Pembelajaran 

Penyisipan strategi ini sangat baik untuk 

mengembalikan suasana yang semula hening atau sunyi menjadi 

hidup lagi, karena dengan ice breaking siswa akan sejenak 

melupakan materi pembelajaran dan mencoba mengalihkannya 

dengan sebuah permainan dalam ice breaking. Strategi ini hanya 

untuk menyegarkan otak kembali, agar dalam pembelajaran 

tidak menjenuhkan dan membosankan, apalagi proses 

pembelajaran berlangsung pada jam setelah istirahat, yang mana 

ketika energi tubuh dan semangat belajar sudah berkurang 

akibat aktivitas yang telah dilakukan siswa dari pagi mulai 

berangkat sekolah sampai istirahat. 

Kegunaan Ice breaking sebagimana penjelasan diatas 

sejalan dengan pemikiran Moh. Fatih Luthfi yang menyatakan 

bahwa: Ice breaking dalam konteks pembelajaran di kelas 

 
150 Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran SKI Kelas VIII di MTsN 1 Tulungagung 
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memang digunakan untuk mencairkan suasana, menjaga 

konsentrasi belajar, membina hubungan baik antar warga kelas, 

pun dapat digunakan untuk menajamkan ingatan dalam 

pelajaran. Penggunaan ice breaking bagi guru berguna 

mengangkat citra positif pembelajaran, sedangkan bagi siswa 

pembelajaran menjadi tidak menjemukan tetapi menyenangkan. 

Dengan ice breaking seorang guru juga dapat mengakomodir 

modalitas belajar siswa, baik gaya belajar V-A-K, multiple 

intelligences siswa, atau mengaktifkan IQ, EQ, dan SQ siswa.151 

Penyisipan ice breaking dalam proses pembelajaran 

mata pelajaran sejarah kebudayaan islam di MTsN 1 

Tulungagung diterapkan oleh bapak Hermanto untuk menyikapi 

kejenuhan belajar yang dialami oleh siswa, dengan 

disisipkannya ice breaking dalam proses pembelajaran, 

diharapkan siswa dapat kembali aktif mengikuti proses 

pembelajaran. Bapak Hermanto menjelaska pada saat 

wawancara bahwa: 

Sebenarnya masalah kejenuhan itu kaitannya dengan 
motivasi dalam diri siswa, diberi motivasi seperti apapun 
tapi kalau dalam dirinya itu tidak ada motivasi untuk 
belajar juga percuma, bukan percuma maksutnya 
sulitlah. Untuk beberapa ini kasusnya untuk anak yang 
jenuh saja mbak ya. Maksutnya yang tidak jenuh kan 
sudah bisa terkondisikan, yang sudah mengalami 
kejenuhan itu mau tidak mau kita harus memaksa 
mereka, dalam artian memaksa adalah kita memberikan 
stimulus-stimulus seperti pertanyaan-pertanyaan yang 
memancing mereka untuk mau aktif, utamanya 
membaca karena memang budaya membaca atau literasi 
itu sangat minim melihat anak-anak, literasi kan terkait 
Membaca dan memahami isi dari bacaan itu sendiri dari 
itu tadi kemaren juga saya sampaikan ke anak-anak nanti 
yang tesnya dari leason-nya paling sedikit pasti akan kita 
bantu dengan pertanyaan yang memancing mereka agar 

 
151 Moh. Fatih Luthfi, “Pemelajaran Menggairahkan dengan Ice Breaking,” dalam Jurnal 

Studi Islam, no. 1 (2014): 28 
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mereka lebih aktif lagi untuk membaca, nah itu harapan 
saya cuma nanti realitanya kita masih belum tahu. Selain 
itu agar tidak jenuh ya tadi ice breaking itu sangat 
penting, ice breaking adalah teknik untuk memecah 
kesunyian atau keheningan kelas. Kelas itu diam semua 
suntuk, kita adakan ice breaking, itu sebenarnya variasi 
dari ice break itu banyak sekali mbk, tadi saya cuma 
main tepuk aja, terus ada lagi balonku ada lima, terus ada 
lagi permainan-permainan dan masih banyak lagi, 
intinya untuk menaril perhatian siswa kembali adalah 
dengan ice break, karena itu sangat penting, biasanya 
kalau jam-jam terakhir itu ice breakingnya diawal biar 
anak-anak semangat. Memang ada dua faktor yang bisa 
mempengaruhi kejenuhan siswa dari internal diri sendiri 
yang memang dia tidak minat atau mungkin bidangnya 
itu bukan di pembelajaran akademik. Kadangkan anak 
dibidang akademik jelek tapi non akademik bagus, 
seperti itulah, tapi sebagai guru kita harus tetap berusaha, 
agar siswa itu bisa memahami apa yang kita sampaikan 
dan siswa bisa mengambil nilai-nilai positif yang ada di 
pembelajaran itu.152  

c. Memberikan Stimulus berupa pertanyaan yang Memancing 

Peserta Didik 

Pemberian pertanyaan yang memancing kepada siswa 

merupakan salah salatu cara untuk menyikapi kejenuhan, dengan 

sebuah pertanyaan yang memancing siswa akan focus mengingat 

materi yang telah di terangkan, tentunya pertanyaan ini di 

kombinasikan dengan pemberian reward bagi siswa yang 

mampu menjawab benar, dengan mengkombinasikan antar 

strategi diharapkan kejenuhan yang di alami siswa bisa teratasi 

dengan baik, sehingga proses pembelajaran dapat kembali 

berjalan lancar.  

Memberikan pertanyaan perlu dilakukan oleh guru 

karena setiap anak memiliki kemampuan menjawab, alasan 

itulah yang melandasi pemberian pertanyaan untuk mengasah 

ketrampilan yang dimiliki oleh setiap anak, sebagaimana 

 
152 Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran SKI Kelas VIII di MTsN 1 Tulungagung 
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dikemuakakan oleh Andi Nur Ana Qurnia dan Umi Kusyairy, 

yang menyatakan bahwa: Kemampuan menjawab pertanyaan 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh 

anak. kemampuan menjawab pertanyaan adalah suatu 

kemampuan anak dalam menjawab pertanyaan dan setiap 

jawaban yang dikemukakan merupakan rangkaian kata-kata 

yang mengandung unsur Subjek-Predikat-Objek-Pelengkap.153 

Memberikan pertanyaan yang memancing perlu 

dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana yang dapat 

mnarik perhatian para siswa, tentunya untuk menambah nilai dan 

melengkapi nilai harian. agar nilai siswa tidak mengalami 

perbedaan yang cukup jauh, dalam hal ini, guru juga dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa yang nilainya belum 

memenuhi standar kelulusan, sehingga dengan kesempatan yang 

diberikan oleh guru, siswa akan kembali aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Hal ini sebagaimana yang telah 

disampaikan oleh bapak Hermanto:  

Untuk beberapa ini kasusnya untuk anak yang jenuh saja 
mbak ya. Maksutnya yang tidak jenuh kan sudah bisa 
terkondisikan, yang sudah mengalami kejenuhan itu mau 
tidak mau kita harus memaksa mereka, dalam artian 
memaksa adalah kita memberikan stimulus-stimulus 
seperti pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka 
untuk mau aktif, utamanya membaca karena memang 
budaya membaca atau literasi itu sangat minim melihat 
anak-anak, literasi kan terkait Membaca dan memahami 
isi dari bacaan itu sendiri dari itu kemaren juga saya 
sampaikan ke anak-anak nanti yang tesnya dari leason-
nya paling sedikit pasti akan kita bantu dengan 
pertanyaan yang memancing mereka agar mereka lebih 
aktif lagi untuk membaca, nah itu harapan saya cuma 
nanti realitanya kita masih belum tahu.154 

 
153 Andi Nur Ana Qurnia dan Umi Kusyairy, “Pengaruh Metode Pembelajaran Spotlight 

Terhadap Kemampuan Menjawab Pertanyaan pada Mata Pelajaran Fisika,” dalam Jurnal 
Pendidikan Fisika, no.1 (2017): 14 

154 Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran SKI Kelas VIII di MTsN 1 Tulungagung 
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d. Menghafal Nama Peserta Didik 

Salah satu hal yang membuat siswa senang adalah 

perhatian kepada siswa, sedangkan salah satu bentuk perhatian 

adalah dengan menghafal nama dari masing-masing siswa. 

Diharapkan dengan hal ini ketika di dalam kelas ada siswa yang 

merasakan kejenuhan, guru bisa langsung menyebut namanya. 

Siswa yang namanya disebut pasti akan merasa diperhatikan 

oleh guru, dengan demikian timbal balik dari siswa tersebut akan 

mengikuti arahan yang diberikan oleh gurunya tersebut. 

Sebagaimana cerita pengalaman dari heppymoon yang 

ia tulis dalam blognya, ia menceritakan: “Saya ingat ketika 

ketika masih duduk di bangku sekolah, kaget dan terkesan saat 

seorang guru tiba-tiba memanggil dan meyebutkan nama saya 

dengan lengkap. Bangganya, Ibu Guru tau nama saya. Sejak itu 

saya sangat menghormati guru tersebut dan menyukai mata 

pelajaran yang dibawakannya”.155 

Mengingat nama siswamerupakan hal yang sangat 

penting bagi seorang guru dalam proses pembelajaran. Tentunya 

agar komunikasi antara guru dan siswa dapat berlangsung 

dengan baik dan enak.156 

Dengan menyebutkan nama siswa, dia akan merasa lebih 

dekat dan diperhatikan. Tentu secara otomatis akan lebih mudah 

dibimbing atau diarahkan dalam proses pembelajaran. Siswa 

akan lebih menghormati gurunya dan menyukai mata pelajaran 

yang disampaikannya.157 

Kaitan tadi dengan untuk menarik perhatian anak, kita 
harus hafal sama anak, jadi ketika anak disebut dengan 
namanya asli itu mereka merasa dihargai, oh gurunya 
hafal nama saya, jadi mereka merasa di perhatikan. Jadi 

 
155 https://heppymoon.wordpress.com/2015/12/06/mengingat-nama-wajib-bagi-seorang-

guru/ diakses pada tanggal 28 februari 2020 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
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itu cukup penting kalau kita tahu nama siswa kita, 
kemaren ketika saya pas hafalan yang lain itu saya tanya 
namanya, ketika guru tahu namanya anak tersebut, anak 
tersebut merasa senang banget, apalagi namanya disebut 
mereka merasa sangat di hargai dan diperhatikan.158 

Bapak Hermanto selaku guru mata pelajaran sejarah 

kebudayaan islam, pada saat wawancara menyampaikan bahwa 

salah satu cara menarik perhatian siswa adalah dengan 

menghafal namanya, beliau menceritakan, pada saat anak 

tersebut (siswa) disebut atau di panggil dengan nama asli, anak 

tersebut merasa diperhatikan. 

e. Mengemas Metode Diskusi dengan Membentuk beberapa 

Kelompok Secara Acak 

Suasana baru perlu diciptakan untuk mengatasi 

kejenuhan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran, 

membentuk kelompok secara acak bisa memberikan kejutan 

kepada siswa dengan siapa nanti siswa akan berdiskusi. Antusias 

para siswa sudah terlihat mulai pembagian kelompok yang 

dilakukan oleh guru, selain untuk menciptakan suasana baru, 

strategi ini juga untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan 

pancasila di lingkungan sekolah, dengan berdiskusi, siswa 

diharapakan mampu mengemukakan pendapat didepan umum 

sebagai persiapan menjadi warga negara yang bisa 

menyampaikan aspirasi dalam negara demokrasi dimasa yang 

akan datang. 

Selain metode tanya jawab, saya menggunakan metode 
diskusi yang dikemas dengan membentuk beberapa 
kelompok, pembagian kelompok dibagi secara acak, 
agar siswa mampu menjalin hubungan sosial dengan 
siswa yang lain, sehingga dalam satu kelas mereka saling 
mengenal, dalam prakteknya metode diskusi ini 
mengajarkan siswa untuk bermusyawarah dalam 
menyelesaikan masalah. Masing-masing kelompok 

 
158 Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran SKI Kelas VIII di MTsN 1 Tulungagung 
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diberikan permasalahan yang sama untuk didiskusikan 
dengan anggota kelompoknya, setelah itu masing-
masing kelompok diberikan waktu untuk 
mempresentasikan hasil yang telah didiskusikannya, 
akan tetapi dalam metode presentasi ini kurang 
maksimal, mungkin dikarenakan kurangnya persiapan 
dari siswa, untuk evaluasi selanjutnya setiap akan 
dilakukan metode diskusi dan presentasi pada pertemuan 
sebelumnya saya sampaikan bahwa pertemuan 
selanjutnya yakni diskusi dan presentasi dan saya 
sampaikan pula para siswa untuk mempelajari materi 
yang nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya, 
dengan harapan pada saat proses diskusi dan presentasi 
bisa lebih maksimal lagi.159 

Bapak Hermanto juga menerapkan metode diskusi untuk 

menyikapi kejenuhan yang dialami oleh siswa, karena dengan 

diskusi siswa akan menjalani suasana belajar baru di dalam kelas, 

selain untuk menciptakan suasana belajar, diskusi juga 

mempunya keuntungan, diantaranya sebagaimana yang diuraikan 

Syafrudin dalam jurnalnya: “Keuntungan menggunakan metode 

diskusi adalah untuk mengembangkan pengetahuan, tindakan 

serta pengalaman langsung dalam rangka membentuk 

ketrampilan (motorik, kognitif, sosial) penghayatan serta nilai-

nilai dalam, pembentukan sikap. Metode diskusi adalah cara 

pembelajaran dengan memunculkan masalah. Dalam diskusi 

terjadi tukar menukar gagasan atau pendapat untuk memperoleh 

kesamaan pendapat. Dengan metode diskusi keberanian dan 

kreativitas siswa dalam mengemukakan gagasan menjadi 

terangsang, siswa terbiasa bertukar pikiran dengan teman, 

menghargai dan menerima pendapat orang lain, dan yang lebih 

penting melalui diskusi mereka akan belajar bertanggung jawab 

terhadap hasil pemikiran bersama.160 

 
159 Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran SKI Kelas VIII di MTsN 1 Tulungagung 
160 Syafruddin, “Implementasi Metode Diskusi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa,” dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro, no. (2017): 68 
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f. Memberikan Apresiasi Bagi Siswayang Aktif 

Penghargaan yang setinggi-tingginya harus diberikan 

kepada siswa sebagai bentuk motivasi untuk mengembangkan 

diri lebih baik lagi, oleh karena itu, memberi apresiasi kepada 

siswa yang aktif baik berupa pujian maupun hal lain yang dapat 

menjadi motivasi bagi siswa tersebut untuk menjadi lebih aktif 

dan lebih berkembang lagi serta diharapkan juga bisa menjadi 

motivasi bagi siswa lain yang belum aktif menjadi siswa yang 

aktif. Sekolah merupakan tempat berkompetisi setiap hari selain 

sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Pemberian apresiasi 

merupakan bentuk pengakuan yang diberikan oleh guru kepada 

siswa yang aktif tersebut, dan menjadikanya contoh dan teladan 

bagi siswa yang lain dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Pada proses pembelajaran saya kemas dengan iming-
iming reward dan punishment, apalagi pelajaran SKI 
yang kurang begitu menarik minat para siswa, oleh 
karena itu reward dan punishment harus diterapkan 
dalam setiap metode, untuk mencairkan suasana 
terkadang juga saya selingi dengan ice breaking untuk 
merefresh keceriaan para siswa. Apresiasi juga sangat 
perlu diberikan kepada siswa yang aktif, selain ice 
breaking, untuk mencairkan suasana saya terkadang 
membuat candaan atau lelucon biar siswa tidak terlalu 
tegang dalam proses pembelajaran.161 

Bapak Hermanto berusaha semaksimal mungkin 

memberikan apresiasi atau penghargaan kepada siswa yang aktif 

sebagai bentuk motivasi kepada siswa yang bersangkutan juga 

kepada siswa yang lain. Pemberian apresiasi atau penghargaan ini 

bertujuan agar siswa tetap menjaga keaktifannya.  

Koeswara dalam Jurnal yang ditulis oleh Erni Dwi Marta 

menyebutkan bahwa tingkah laku yang rewarded atau reinforced 

memiliki probabilitas kemunculan kembali yang besar. Guru 

 
161 Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran SKI Kelas VIII di MTsN 1 Tulungagung 
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diharapkan dapat menumbuhkan motivasi pada diri siswa dan 

juga memberntuk karakter dalam diri siswa, diantaranya adalah 

dengan memberikan penghargaan. Pemberian penghargaan ini 

termasuk ke dalam nilai karakter menghargai prestasi yang juga 

dicanangkan oleh pemerintah dalam Panduan Penerapan 

Pendidikan Karakter Bangsa yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Pendidikan Nasional. Perilaku menghargai prestasi di sekolah 

dapat diwujudkan dengan memberikan penghargaan atas hasil 

prestasi kepada warga sekolah dan hasil karya peserta didik, 

memajang tanda-tanda penghargaan prestasi, dan menciptakan 

suasana pembelajaran untuk memotivasi siswaagar dapat 

berprestasi.162 

3. Evaluasi Strategi Guru dalam Menyikapi Kejenuhan Belajar 

Sejarah Kebudayaan Islam pada SiswaKelas VIII di MTsN 1 

Tulungagung 

Tahapan terakhir setelah tahap penerapan adalah tahapan 

evaluasi, pada tahapan ini guru membuat perbaikan dan hal-hal yang 

perlu dilakukan pada pertemuan selanjutnya berdasarkan kekurangan 

serta tambahan yang perlu dilakukan pada saat tahap penerapan. 

Tahapan evaluasi ini juga merupakan tahap pengembangan dari strategi 

yang telah diterapkan, agar pada tatap muka selanjutnya proses 

pembelajaran bisa meningkat dan lebih baik lagi, serta mampu semakin 

menumbuhkan minat dan semangat siswadalam mengikuti proses 

pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

a. Membatasi Jumlah Pertanyaan Benar Bagi Siswa 

Pembatasan pertanyaan bagi siswa yang mampu benar 

perlu dilakukan guru agar tidak dikuasai oleh beberapa siswa saja, 

mengingat pada setiap pertemuan siswa yang mampu menjawab 

 
162 Erni Dwi Marta, “Implementasi Pemberian Reward Kepada Siswa SD Muhammadiyah 

Bantul Kota,” dalam Jurnal Student UNY, Edisi 25 (2016): 2.427 
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dengan benar adalah siswa yang aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Pemberian kesempatan bagi siswa lain yang pada 

saat proses pembelajaran belum mengikuti dengan baik juga perlu 

dilakukan oleh guru, karena dengan memberi kesempatan kepada 

siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik 

untuk menjawab pertanyaan, guru telah memberikan waktu 

kepada siswa tersebut untuk membuka materi kembali, sehingga 

pada hari itu siswa bisa tetap mempelajari materi melalui 

kesempatan yang diberikan oleh guru untuk menjawab 

pertanyaan. 

Selanjutnya saya menggunakan metode tanya jawab 
untuk mengetahui daya serap siswa terhadap materi yang 
sudah saya sampaikan sebelumnya. Metode ini 
merupakan salah satu metode yang mampu 
membangkitkan motivasi siswa dengan iming-iming 
reward berupa nilai. Agar keaktifan menyeluruh, saya 
membatasi setiap siswa hanya boleh menjawab 
pertanyaan benar 2 kali, sehingga untuk pertanyaan 
selanjutnya kesempatan menjawab bisa di berikan 
kepada siswa yang lain.163 

Guru mata pelajaran sejarah kebudayaan islam di MTsN 

1 Tulungahung, membatasi jumlah pertanyaan benar bagi siswa 

bertujuan untuk memberi kesempatan kepada siswa lain, serta 

menyeimbangkan hak dan kewajiban diantara para siswa dalam 

proses pembelajaran, sebagaimana Soemarsono dalam jurnal 

yang ditulis oleh Hendra Prasetia dkk., yang menyebut bahwa: 

“Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama 

lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan 

seimbang. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan 

sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak 

 
163 Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran SKI Kelas VIII di MTsN 1 Tulungagung 
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tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada 

prinsipnya dapat dituntut paksa olehnya.”164 

b. Menginformasikan kepada Siswa Strategi untuk Pertemuan 

Selanjutnya 

Kendala yang dihadapi saat tahap penerapan strategi 

diskusi dan presentasi adalah siswa yang kurang menguasai 

materi pada saat diskusi, sehingga pada saat kelompok diberi 

kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, anggota 

kelompok tersebut merasa keberatan karena tidak percaya diri. 

Langkah yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah 

dengan menginformasikan kepada siswa tentang strategi 

pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru pada pertemuan 

selanjutnya, serta meminta siswa untuk mempelajari materi yang 

akan dijadikan sebagai bahan diskusi pada pertemuan 

selanjutnya, dengan demikian diharapkan pada saat diskusi 

masing-masing siswa dapat menyampaikan tanggapannya 

tentang materi yang di diskusikan, dan pada saat presentasi bisa 

berjalan sesuai harapan, serta masing-masing kelompok bisa aktif 

memberikan tanggapan serta pertanyaan mengenai hasil diskusi 

yang telah dipresentasikan oleh kelompok yang telah 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Selain metode tanya jawab, saya menggunakan metode 
diskusi yang dikemas dengan membentuk beberapa 
kelompok, pembagian kelompun dibagi secara acak, 
agar siswa mampu menjalin hubungan sosial dengan 
siswa yang lain, sehingga dalam satu kelas mereka saling 
mengenal, dalam prakteknya metode diskusi ini 
mengajarkan siswa untuk bermusyawarah dalam 
menyelesaikan masalah. Masing-masing kelompok 
diberikan permasalahan yang sama untuk didiskusikan 

 
164 Hendra Prasetia dkk, “Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Pemahaman 

Siswa Mengenai Hak dan Kewajiban Siswa Sekolah Dasar Sebagai Warga Negara,” dalam Jurnal 
Review Pendidikan Dasar, no. 2 (2019): 3 
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dengan anggota kelompoknya, setelah itu masing-
masing kelompok diberikan waktu untuk 
mempresentasikan hasil yang telah didiskusikannya, 
akan tetapi dalam metode presentasi ini kurang 
maksimal, mungkin dikarenakan kurangnya persiapan 
dari siswa, untuk evaluasi selanjutnya setiap akan 
dilakukan metode diskusi dan presentasi pada pertemuan 
sebelumnya saya sampaikan bahwa pertemuan 
selanjutnya yakni diskusi dan presentasi dan saya 
sampaikan pula para siswa untuk mempelajari materi 
yang nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya, 
dengan harapan pada saat proses diskusi dan presentasi 
bisa lebih maksimal lagi.165 

Pemberian informasi lebih awal diharapkan dapat 

memberikan siswa waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan 

mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. Hal ini dikarenakan persiapan belajar ada kaitanya 

dengan hasil belajar sebagaimana menurut Imaduddin Ismail 

dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Romi Syahputra yang 

menyatakan bahwa: “Belajar merupakan kesiapan pada pihak 

anak didik. Kesiapan maksutnya bahwa anak sudah matang dan 

sudah mengetahui apa yang diperlukan untuk menerima  tugas 

pelajaran, atau dengan kata lain bahwa anak akan bertambah 

kecepatan belajarnya baik di rumah atau di sekolah jika ada 

padanya kesiapan untuk belajar.”166 

c. Menambah Variasi Ice Breaking 

Ice breaking merupakan selingan dalam proses 

pembelajaran agar para siswa ceria kembali ketika materi mulai 

membosankan, akan tetapi ice breaking juga bisa menjadikan 

siswa tambah bosan apabila pada setiap pertemuan ice break yang 

diberikan oleh guru monoton itu-itu saja pada setiap 

 
165 Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran SKI Kelas VIII di MTsN 1 Tulungagung 
166 Muhammad Romi Syahputra, “Pengaruh Persiapan Belajar Siswa Terhadap Prestasi 

Belajar Matematika Pada Pokok Bahasan Kuadrat dan Akar Kuadrat Bilangan Bulat Siswa SMP 
Swasta Bandung Percut Sei Tuan,” dalam Jurnal Matik Penusa, no. 1 (2016): 80 
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pertemuannya. Agar tidak monoton guru perlu menyiapakan 

variasi ice breaking yang lebih banyak, agar siswa semakin 

bersemangat pada setiap pertemuannya, baik itu permainan, yel-

yel maupun tepuk. Semakin banyak variasi ice breaking yang 

disiapkan oleh guru semakin membuat siswa tertarik untuk 

mengkuti proses pembelajaran karena siswa pasti akan menunggu 

variasi ice breaking baru yang akan diberikan oleh guru pada 

setiap pertemuannya. 

Sebenarnya masalah kejenuhan itu kaitannya dengan 
motivasi dalam diri siswa, diberi motivasi seperti apapun 
tapi kalau dalam dirinya itu tidak ada motivasi untuk 
belajar juga percuma, bukan percuma maksutnya sulitlah. 
Untuk beberapa ini kasusnya untuk anak yang jenuh saja 
mbak ya. Maksutnya yang tidak jenuh kan sudah bisa 
terkondisikan, yang sudah mengalami kejenuhan itu mau 
tidak mau kita harus memaksa mereka, dalam artian 
memaksa adalah kita memberikan stimulus-stimulus 
seperti pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka 
untuk mau aktif, utamanya membaca karena memang 
budaya membaca atau literasi itu sangat minim melihat 
anak-anak, literasi kan terkait Membaca dan memahami 
isi dari bacaan itu sendiri dari itu tadi kemaren juga saya 
sampaikan ke anak-anak nanti yang tesnya dari lesonya 
paling sedikit pasti akan kita bantu dengan pertanyaan 
yang memancing mereka agar mereka lebih aktif lagi 
untuk membaca, nah itu harapan saya cuma nanti 
realitanya kita masih belum tahu. Selain itu agar tidak 
jenuh ya tadi ice breaking itu sangat penting, ice breaking 
adalah teknik untuk memecah kesunyian atau keheningan 
kelas. Kelas itu diam semua suntuk, kita adakan ice break, 
itu sebenarnya variasi dari ice break itu banyak sekali 
mbk, tadi saya cuma main tepuk aja, terus ada lagi 
balonku ada lima, terus ada lagi permainan-permainan dan 
masih banyak lagi, intinya untuk menarik perhatian siswa 
kembali adalah dengan ice break, karena itu sangat 
penting, biasanya kalau jam-jam terakhir itu ice 
breakingnya diawal biar anak-anak semangat. Memang 
ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi kejenuhan siswa 
dari internal diri sendiri yang memang dia tidak minat atau 
mungkin bidangnya itu bukan di pembelajaran akademik. 
Kadangkan anak dibidang akademik jelek tapi non 
akademik bagus, seperti itulah, tapi sebagai guru kita 
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harus tetap berusaha, agar siswa itu bisa memahami apa 
yang kita sampaikan dan siswa bisa mengambil nilai-nilai 
positif yang ada di pembelajaran itu.167 
 
Pemaparan bapak Hermanto tentang penambahan variasi 

ice breaking ini sudah sangat tepat, karena evaluasi ini didasarkan 

pada banyaknya ragam atau variasi ice breaking itu sendiri, Ada 

beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam ice breaking, di 

antaranya:168 

1. Tepuk 

Menepukkan tangan merupakan kegiatan yang 

cukup mudah dan langsung bisa diterapkan tanpa perlu 

persiapan yang rumit dan panjang. Waktu yang diperlukan 

untuk bertepuk antara 1 – 3 menit. 

2. Senam/gerak 

Menggerakkan tangan, kaki, atau organ tubuh yang 

lain secara bergantian atau bersamaan, secara sederhana 

yang mudah dilakukan, tidak terlalu menguras tenaga atau 

memeras keringat, tidak membahayakan, dan mengandung 

unsur kegembiraan. Untuk kegiatan senam diperlukan 

waktu 1 – 5 menit. 

3. Menyanyi 

Menyanyi, nasyid, atau langgam merupakan 

kegiatan yang disukai banyak orang mulai anak-anak 

hingga dewasa. Menyanyi membuat suasana kelas menjadi 

ceria kembali. Guru sedikit berkreasi, mengubah (bukan 

merusak) syair lagu yang sedang “in” atau familiar tanpa 

mengganti nada, dan tentunya dikemas secara mendidik. 

Waktu menyanyi diperlukan 3 sampai 5 menit. 

4. Permainan 

 
167 Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran SKI Kelas VIII di MTsN 1 Tulungagung 
168 Moh. Faith Luthfi, Pembelajaran Menggairahkan…, hal. 28 
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Game atau permainan dalam ice breaking adalah 

kegiatan simulasi yang melibatkan audien/siswa 

mencerminkan suatu hikmah atau teladan tertentu. Waktu 

yang diperlukan dalam permainan antara 1 sampai 5 menit. 

5. Bercerita 

Bercerita (story telling) merupakan kegiatan 

menyampaikan suatu kisah, baik yang nyata, berdasarkan 

kenyataan, atau yang bersifat fiksi yang mengandung 

hikmah atau teladan. Bercerita memerlukan 2 – 4 menit 

lamanya. 

6. Teka-teki atau tebakan 

Teka-teki, tebakan, atau kuiz adalah kegiatan 

merangsang rasa ingin tahu siswa serta membangun 

krativitas siswa dalam membuat jawaban permasalahan dari 

sisi yang unik. Kegiatan ini melibatkan kognisi lebih kuat 

karena dituntut menjawab sedangkan waktunya cukup 1 

sampai 2 menit. 

7. Kalimat indah dan bermakna 

Menyajikan kata-kata atau kalimat yang inspiratif, 

positif, dan memotivasi pembelajaran yang berisi hikmah 

dan teladan. Waktu yang diperlukan antara 2 – 4 menit. 

8. Film 

Pemutaran film yang positif, inspiratif, dan 

memotivasi siswa dapat dilakukan oleh guru dalam mengisi 

kebosanan atau kejenuhan suasana kelas. Durasi pemutaran 

film tidak melebihi waktu 5 menit. 




