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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data 

Paparan data disini merupakan uraian yang disajikan peneliti dengan 

topik sesuai pertanyaan-pertanyaan yang peneliti lakukan dan peneliti amati 

dalam proses penelitian. Setelah melakukan penelitian di MI Darussalam 

Wonodadi Blitar dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dapat dipaparkan data hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Rencana Upaya Guru dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Al-

Qur’an Hadist kepada Peserta Didik di MI Darussalam Wonodadi 

Blitar. 

Guru memiliki peran yang sangat penting pada proses 

pembelajaran, sebab kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik tidak 

akan pernah lepas dari peran seorang guru. Salah satu peran yang dimiliki 

oleh guru yaitu sebagai motivator untuk mendukung peserta didik agar 

memiliki semangat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran didalam kelas. Guru mempunyi rencana upaya yang 

berbeda-beda dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta didik karena 

cara guru mengajarkan juga berbeda-beda dan memiliki karakternya 

masing-masing. 
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Rencana upaya dalam menumbuhkan motivasi belajar peserta 

didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar salah satunya adalah dengan 

menggunakan metode hafalan Al-Qur’an atau sambung ayat dan juga 

tanya jawab. Seperti yang dikatakan oleh ibu Khusnul Khotimah, S.Pd 

yakni sebagai berikut: 

Agar siswa termotivasi dalam hafalan surah pendek Al-Qur’an 

Hadist, yang saya lakukan pertama adalah menjelaskan manfaat 

mempelajari materi itu untuk apa, kemudian yang kedua yang saya 

lakukan ialah menyuruh siswa untuk menjawab sambungan surah 

pendek dan menghafalkannya lebih dulu 20 kali untuk membaca 

berulang kali. Tujuannya agar peserta didik lebih fokus dan 

termotivasi untuk hafalan. Selain itu saya juga menggunakan 

metode tanya jawab. Tujuan saya menggunakan metode tanya 

jawab itu untuk mengetahui seberapa jauh teori yang dipahami 

peserta didik dan untuk melatih atau mengasah otak agar lebih 

tanggap.
61

 

Hal yang hampir serupa juga dikatakan oleh ibu Khoirun Nikmah, 

S.Pd.I beliau berpendapat bahwa: 

Supaya peserta didik termotivasi pada pagi hari sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai biasanya saya cek dan menanyakan sudah 

belajar apa belum dirumah dan juga selain itu biasanya saya 

tanyakan tentang huruf hijaiyah dengan cara penggunaan metode 

tanya jawab pada siswa. Jadi tujuan saya memakai tanya jawab itu 

untuk mengukur tingkat pemahaman siswa tentang materi yang 

sudah saya ajarkan sebelumnya setelah itu saya mengajak siswa 

untuk menyanyikan lagu mengenal huruf hijaiyah agar lebih 

termotivasi lagi.
62

 

                                                           
61

Hasil wawancara dengan ibu Khusnul Khotimah, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 31 Januari 2020 pukul 07:30. 
62

Hasil wawancara dengan ibu Khoirun Nikmah, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukul 09:30 
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Ditambah dari pernyataan bapak Muhammad Slamet Fauzi beliau 

menyatakan: 

Saat masuk kedalam kelas biasanya saya menanyakan kabar siswa 

di pagi hari, dan menanyakan satu persatu siswa apakah tadi 

malam sudah mengaji Al-Qur’an lalu menjelaskan bagaimana 

keutamaan Al-Qur’an Hadist untuk kehidupan sehari-hari dan 

biasanya saya memotivasi anak-anak agar lebih patuh kepada 

orang tua mereka saat dirumah itulah yang saya tumbuhkan setiap 

hari kepada peserta didik, sehingga anak menjadi termotivasi 

untuk belajar.
63

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Kegiatan Belajar Mengajar dengan Metode Tanya Jawab 

 Peneliti melakukan observasi pada saat kegiatan belajar mengajar 

di kelas V. Ketika pembelajaran berlangsung terlihat bahwa ada beberapa 

anak yang sigap menjawab pertanyaan dari guru, guru menumbuhkan 

                                                           
63

Hasil wawancara dengan bapak Slamet Fauzi, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukull 09:00 
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motivasi belajar dengan menggunakan metode tanya jawab untuk 

mengetahui sejauh mana teori yang dipahami oleh peserta didik.
64

 

 Model diskusi kelompok juga digunakan oleh guru pada saat 

kegiatan belajar mengajar di kelas, selain untuk menumbuhkan motivasi 

belajar kepada peserta didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar juga 

dapat mengukur bagaimana tingkat ke kreativitasan peserta didik serta 

melatih potensi yang dimiliki peserta didik selain itu juga untuk 

mengembangkan minat dalam belajar peserta didik. 

 Metode diskusi kelompok merupakan upaya yang dilakukan oleh 

guru di MI Darussalam Wonodadi Blitar diterpkan Ibu Khoirun Nikmah 

S.Pd.I beliau menyatakan bahwa: 

Biasanya kalau di kelas pada saat saya menyampaikan 

pembelajaran dengan bermain atau berkelompok, setelah itu saya 

bagi 1 kelas menjadi 3 kelompok agar peserta didik menjadi lebih 

semangat dan termotivasi dalam pembelajaran, selanjutnya 

memberi tugas dan kelompok yang paling bagus atau paling 

terampil mendapatkan bintang, disini saya membuat kelompok 

agar anak bisa mengenal satu sama lain dan mampu 

menyelesaikan tugas secara bersama.
65

 

 Guru menggunakan metode diskusi kelompok pada saat kegiatan 

belajar mengajar setiap seminggu sekali sesuai dengan pernyataan yang 

                                                           
64

Hasil observasi kegiatan belajar mengajar kelas V, tanggal 14 Januari 2020 pukul 10:00 
65

Hasil wawancara dengan ibu Khoirun Nikmh, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukul 09:30 



61 
 

diungkapkan oleh peserta didik kelas IV yang bernama Atta Anida 

Ahmad: 

Setiap seminggu sekali guru sering memberi tugas kelompok ke 

siswa untuk mengerjakannya secara berkelompok. Dengan 

diskusi, saya jadi semangat dan lebih senang belajar di dalam 

kelas karena biasanya guru memberi bintang untuk kelompok 

yang dengan cepat selesai mengerjakannya.
66

 

  Pada penelitian ini peneliti juga melakukan kegiatan observasi dan 

kegiatan dokumentasi peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar di 

kelas II. Ketika pembelajaran berlangsung juga nampak bahwa guru 

menumbuhkan motivasi belajar dan mengembangkan minat belajar anak 

dengan memberikan tugas kelompok kepada peserta didiknya dengan cara 

berdiskusi ini kemampuan siswa untuk bekerjasama menjadi semakin 

baik sehingga anak mampu untuk menyelesaikan persoalan dan 

memecahkan masalah secara bersama-sama.
67

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Kegiatan Belajar Mengajar dengan Metode Diskusi Kelompok 

                                                           
66

Hasil wawancara dengan Atta Anida Ahmad, Peserta Didik MI Darussalam Wonodadi 

Blitar, tanggal 13 Januari 2020 pukul 09:50 
67

Hasil observasi kegiatan belajar mengajar kelas II, tanggal 13 Januari 2020 pukul 11:00 
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 Dalam observasi ini guru juga menyampaikan pesan-pesan atau 

nasehat yang kepada peserta didik juga melakukan metode bermain agar 

peserta didik menjadi termotivasi dalam kegiatan pembelajaran kegiatan 

kelompok juga termasuk usaha yang dilakukan guru untuk menumbuhkan 

motivasi belajar kepada peserta didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar. 

 Sehingga, dengan begitu peserta didik akan merasa senang dan 

gembira bila guru mau memperhatikan dan mau menuntun mereka untuk 

menjadi lebih disiplin, tertib, dan rajin belajar dengan kegiatan kelompok 

peserta didik akan lebih aktif dan saling mengenal satu sama lain dengan 

temannya. 

 Pemberian pesan-pesan atau nasehat kepada peserta didik 

merupakan upaya yang dilakukan oleh guru di MI Darussalam Wonodadi 

Blitar diterapkan oleh ibu Khusnul Khotimah, S.Pd.I beliau menyatakan: 

Saya memberikan nasehat di dalam kelas di awal pembelajaran 

saat ada anak yang mulai gaduh, saya biasanya menasehati dengan 

cara yang halus dan tidak membentaknya karena anak yang di 

bentak cenderung akan tidak percaya diri dan bisa jadi minder 

selain itu saya juga mendampingi langsung ketika pembelajaran 

dan menumbuhkan motivasi belajar, dan di akhir pelajaran tidak 

lupa memberikan pesan-pesan moral sesuai dengan materi yang 

saya sampaikan di awal pelajaran.
68

 

Ditambah dari Bapak Muhammad Slamet fauzi beliau 

menyatakan: 

                                                           
68

Hasil wawancara dengan ibu Khusnul Khotimah, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukul 07:30 
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Melalui pemberian nasehat kepada peserta didik dalam kesulitan 

belajarnya, anak cenderung paham dan termotivasi dan menelaah 

dirinya semakin sadar bahwa belajar itu penting setelah kegiatan 

pembelajaran kelas selesai terkadang saya akan mencari solusi 

yang tepat agar siswa senang belajar di sekolah dan juga 

dirumah.
69

 

Peneliti melakukan observasi pada saat kegiatan belajar mengajar 

di kelas VI. Ketika pembelajaran, peneliti juga mengamati bahwa 

guru memberikan nasehat atau kesimpulan terkait materi yang telah 

diajarkan di kelas dan mengulas kembali materi apa yang telah 

diajarkan oleh guru, sehingga peserta didik merasa senang terhadap 

apa yang dipelajari di sekolah.
70

 

 

Gambar 4.3 

Kegiatan Belajar Mengajar Kelas VI 

 Peneliti juga melakukan observasi atau menganalisis upaya lain 

yang selalu dilakukan guru ialah dalam menumbuhkan motivasi belajar 

                                                           
69

Hasil wawancara dengan bapak Slamet Fauzi, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukul 08:00 
70

Hasil observasi kegiatan belajar mengajar di kelas VI, tanggal 15 Januari 2020, pukul 09:00 
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peserta didik yakni dengan mengajak peserta didiknya untuk membaca 

dan menghafal. 

Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh guru tidak serta merta 

menyuruh peserta didiknya membaca tanpa tujuan, akan tetapi guru 

biasanya akan bertanya kepada peserta didik setelah selesai membaca dan 

menghafal berulang kali. Hal tersebut dilakukan guru dikarenakan agar 

dapat melihat sejauh mana konsentrasi peserta didik saat kegiatan 

membaca berlangsung. 

 

Gambar 4.4 

Buku Al-Qur’an Hadist Kelas V 

Peserta didik kemudian diajak untuk membaca dan menghafal 

surah-surah pendek Al-Qur’an Hadist bentuk atau upaya yang dilakukan 

ibu Khusnul Khotimah S.Pd.I selaku guru Al-Qur’an Hadist. Hal itu dapat 

diketahui ketika wawancara penelitian dengan ibu Khusnul Khotimah 

S.Pd.I selaku guru Al-Qur’an Hadist, beliau menyatakan: 
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Setiap paginya, anak-anak saya suruh membaca materi dulu dan 

saya suruh menghafalkan surah-surah pendek Al-Qur’an sampai 

berulang kali, cara ini saya lakukan agar anak-anak cepat faham 

dan menguasai materi yang telah saya ajarkan, agar peserta didik 

tidak bosan di kelas biasanya akan saya sambungkan dengan 

materi yang akan saya ajarkan.
71

 

Peneliti berpijak pada upaya lain yang dilakukan oleh guru Al-

Qur’an Hadist kelas IV, V, VI, di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

dengan memberi pujian atau reward seperti pemberian bintang. Bintang 

yang diberikan ke peserta didik bersifat sederhana, akan tetapi 

dampaknya sangat besar bagi peserta didik. Pujian dilakukan oleh guru 

agar semangat belajar peserta didik semakin tumbuh pada diri mereka 

seperti contoh gambar di bawah ini 

 

Gambar 4.5  

Kegiatan Pembelajaran Kelas V 
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Hasil wawancara dengan ibu Khusnul Khotimah, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukul 09:30 
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Peneliti melakukan observasi dan dokumentasi ketika kegiatan 

belajar mengajar sedang berlangsung di kelas V. Pada proses 

pembelajaran juga nampak bahwa guru memberi tugas membaca kepada 

peserta didik di kelas. Hal tersebut dilakukan guru untuk mengetahui dan 

mengukur tingkat pemahaman peserta didik terkait dengan materi yang 

sedang dipelajari atau yang dibahas saat pembelajaran berlangsung.
72

 

Pujian merupakan bentuk motivasi yang diberikan guru kepada 

peserta didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar diterapkan oleh ibu 

Khoirun Nikmah guru Al-Qur’an Hadist, S.Pd.I beliau menyatakan: 

Setiap peserta didik mampu menjawab pertanyaan dari saya, 

saya memberikan reward dan juga pujian kepada peserta didik. 

Tujuan saya agar peserta didik termotivasi dan berani 

berpendapat di depan umum dan semakin termotivasi untuk 

belajar.
73

 

Hal yang hampir serupa juga dikatakan oleh guru Al-Qur’an 

Hadist kelas II Bapak Muhammad Slamet Fauzi beliau menyatakan: 

Saya memberikan tepuk tangan agar anak menjadi termotivasi 

dan menimbulkan semangat dalam belajar. supaya dia semangat 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga siswa 

berlomba-lomba untuk giat belajar.
74
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Hasil observasi kegiatan belajar mengajar di kelas V, tanggal 15 Januari 2020 pukul 08:00 
73

Hasil wawancara dengan ibu Khoirun Nikmah, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukul 08:30 
74

Hasil wawancara dengan bapak Slamet Fauzi, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukul 10:00 
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Guru memberikan pujian ketika pembelajaran di kelas sesuai 

dengan pernyataan peserta didik kelas VI yang bernama Rizqi Aulia 

Putri: 

Jika ada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari guru dan 

ada yang berani mengangkat tangan dan berani menjawab, maka 

guru memberi pujian kepada siswa jadi saya menjadi senang 

mengikuti kegiatan belajar di kelas.
75

 

 Upaya lain yang dilakukan oleh guru MI Darussalam Wonodadi 

Blitar adalah dengan memberikan hadiah yaitu tambahan nilai pemberian 

hadiah dilakukan pada saat peserta didik berhasil melakukan suatu 

kegiatan pembelajaran. 

 Upaya lain yang dilakukan oleh guru adalah dengan melakukan 

pendekatan individual kepada peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar. Dengan diberikannya pendekatan individual, akan membantu 

peserta didik untuk mencapai keberhasilan dalam belajarnya. 

 Seperti yang dikatakan oleh Bapak Idham Kholid M.Pd.I selaku 

Kepala Sekolah di MI Darussalam Wonodadi Blitar mengenai pendekatan 

individu kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, beliau 

mengatakan: 

Melakukan bimbingan secara individual kepada peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar karena ada faktor dari rumah 

                                                           
75

Hasil wawancara dengan Rizqi Aulia Putri, Peserta Didik MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukul 09:50 
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yaitu ada anak yang keluarganya bercerai sehingga anak kurang 

termotivasi dalam pembelajaran.
76

 

Hal yang hampir serupa juga dikatakan oleh ibu Khusnul 

Khotimah, S.Pd.I beliau menyatakan: 

Perlu adanya bimbingan kepada peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar secara individual dan bimbingan secara 

keseluruhan seperti halnya menasehati anak untuk maju kedepan 

kelas, supaya siswa sadar dan mulai memahami materi yang ia 

belum mengerti.
77

 

Peneliti pada saat melakukan observasi juga berpijak dan 

mengacu pada pendekatan idividual, pendekatan individual bertujuan 

untuk membantu peserta didik yang sedang mengalami kesulitan dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas. 

Pada pengambilan dokumentasi peneliti juga menemukan cara 

pendekatan individual untuk membantu peserta didik yang sedang 

mengalami kesulitan dalam belajar, tujuannya adalah agar peserta didik 

mampu mencapai keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran didalam 

kelas dengan dilakukannya pendekatan secara individual, guru dapat 

membantu kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan kemampuan yang 

mereka miliki.
78
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Hasil wawancara dengan Bapak Idham Kholid, kepala Madrasah MI Darussalam Wonodadi 

Blitar, tanggal 13 Januari 2020 pukul 12:00 
77

Hasil wawancara dengan ibu Khusnul Khotimah, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukul 08:30 
78

Hasil observasi kegiatan belajar mengajar, tanggal 15 Januari 2020  pukul 11:00 
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Gambar 4.6 

Pembelajaran secara Individual 

Pada kegiatan observasi ini peneliti berpijak pada upaya lain 

yang dilakukan guru dalam menumbuhkan motivasi belajar kepada 

peserta didik yakni dengan pembelajaran individual yang terfokus hanya 

kepada peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar. Proses 

pembelajaran di sekolah, metode pembelajaran individual dapat 

diterapkan sehingga anak menjadi termotivasi belajar Al-Qur’an Hadist. 

Selain itu peneliti berpijak pada upaya guru menggunakan media 

gambar dalam kegiatan pembelajaran seperti contoh bentuk kaligrafi 

untuk menyusun ayat Al-Qur’an dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadist. 

Dengan menggunakan media gambar pada saat proses pembelajaran, guru 

menjadi lebih mudah dalam menyampaikan materi yang diajarkan secara 

maksimal peserta didik menjadi lebih senang dan memahami materi yang 

telah diajarkan. Media gambar yang digunakan guru di kelas merupakan 
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upaya yang dilakukan salah satu guru MI Darussalam Wonodadi Blitar 

diterapkan oleh ibu Khoirun Nikmah S.Pd.I Guru Al-Qur’an Hadist kelas 

I, beliau menyatakan: 

Untuk menumbuhkan motivasi dalam diri anak, saya 

menggunakan gambar sebagai media pembelajaran dalam 

menerangkan materi pelajaran yang sedang saya bahas di kelas.
79

 

 

Gambar 4.7 

Kegiatan Belajar Mengajar dengan Media Gambar 

Peneliti melakukan observasi dan dokumentasi. Guru Al-Qur’an 

Hadist kelas 1 menggunakan media gambar pada saat proses 

pembelajaran di kelas tujuannya agar peserta didik mampu menuangkan 

ide-ide pokok dan juga kekreativitasnya. 

Hal tersebut dilakukan guru untuk menarik perhatian peserta 

didik agar fokus dengan materi yang diajarkan di kelas. 
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Hasil wawancara dengan ibu Khoirul Nikmah, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukul 11:40 
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Gambar 4.8 

Kegiatan Belajar Mengajar dengan Media Gambar, Guru 

Menyuruh Salah Satu Siswa untuk Melanjutkan Ayat di Gambar. 

 

Peneliti melakukan observasi dan dokumentasi. Guru Al-Qur’an 

Hadist kelas 1 menggunakan media gambar pada saat proses 

pembelajaran di kelas.
80

 Pada bagian ini peneliti berpijak pada beberapa 

poin penting diantaranya metode tanya jawab yang dilakukan oleh guru 

Al-Qur’an Hadist MI Darussalam Wonodadi Blitar, metode diskusi 

kelompok, memberikan pesan-pesan atau nasihat, kegiatan membaca, 

menghafal, memberi pujian, tepuk tangan, memberi  hadiah (reward), 

melakukan pendekatan secara individual diluar jam sekolah, serta 

penggunaan media gambar sambung ayat Al-Qur’an dalam proses 

pembelajaran di kelas waktu pembelajaran berlangsung. 

                                                           
80

Hasil observasi kegiatan belajar mengajar, tanggal 15 Januari 2020, pukul 11:45 
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2. Pelaksana Upaya Guru dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Al-

Qur’an Hadist kepada Peserta Didik di MI Darussalam Wonodadi 

Blitar 

Berkaitan dengan upaya guru Al-Qur’an hadits dalam 

menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an, maka penulis 

berusaha untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber data yang 

ada di MI Darussalam Wonodadi Blitar. Sumber data tersebut meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi, wawancara ini dilakukan tidak 

terstruktur atau bisa dikatakan bersifat santai. 

 

Gambar 4.9 

Wawancara dengan Ibu Khusnul Khotimah, S.Pd.I 

Dalam wawancara ini beliau juga mengatakan bahwa sangat 

prihatin dengan keadaan anak-anak sekarang ini yang kecanduan HP dan 

mulai mengikuti adat kebarat-baratan sehingga banyak anak yang 

cenderung bermain gadget atau HP secara terus menerus. Ibu Khusnul  

Khotimah, S.Pd.I beliau menyatakan: 
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Sekarang ini banyak anak yang bahkan masih MI pun ikut-ikutan 

kebarat-baratan, apalagi anak sekarang cenderung sering bermain 

handphone, disini saya sebagai guru ya memang tugasnya harus 

selalu mengingatkan anak-anak agar tidak sering bermain 

handphone setidaknya disempatkan untuk mengaji dan juga 

berkumpul dengan orang yang sholih.
81

 

 

Dalam pelaksanaan upaya memotivasi belajar peserta didik 

adalah selalu terus mengingatkan setiap harinya saat pagi hari waktu 

pembelajaran dimulai dan ketika akan pulang dari madrasah tujuannya 

agar anak tumbuh suatu kebiasaan yang baik karena terbiasa sedangkan 

menurut Bapak Muhammad Slamet Fauzi dalam menumbuhkan motivasi 

siswa belajar membaca Al-Qur’an adalah sebagai berikut: 

Menurut pendapat saya karakter setiap siswa itu berbeda-beda 

ada yang sangat lancar membaca Al-Qur’an. Ada anak yang 

cenderung kurang fokus dan masih terbata-bata dalam membaca 

saya maklumi itu semua yang penting setiap hari kita ajarkan 

dengan baik dan akhir-akhir ini banyak peningkatan terutama 

dengan banyaknya anak yang mendapat juara MTQ, dan 

Qiro’ah.
82
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Hasil wawancara dengan ibu Khusnul Khotimah, Guru MI Darussalam Wonodadi Blitar, 

tanggal 13 Januari 2020 pukul 08:30 
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Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Slamet Fauzi, Guru MI Darussalam Wonodadi 

Blitar, tanggal 13 Januari 2020  pukul 09:30 
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Gambar 4.10 

Wawancara dengan Bapak Muhammad Slamet Fauzi 

Dalam wawancara ini bapak Slamet Fauzi juga menyatakan 

bahwa karakter siswa yang berbeda-beda ada peserta didik yang lebih 

cenderung fokus ada juga peserta didik yang kurang fokus, anak bukan 

hanya mampu mempraktekkan di kelas akan tetapi juga mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu membaca 

dan menghafal surah Al-Qur’an dengan Makharijul huruf yang baik dan 

benar pelaksanaan upayanya yaitu dengan mengingatkannya setiap hari. 

Kaitannya dengan upaya guru Al-Qur’an hadist dalam menumbuhkan 

motivasi belajar membaca Al-Qur’an melalui pembelajaran ini salah 

satunya adalah metode pembelajaran guru memberikan pembiasaan yang 

baik ketika pembelajaran di kelas sesuai dengan pernyataan peserta didik 

kelas VI yang bernama Rizqi Aulia dan Ailsha: 

Jika ada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari guru dan 

ada yang berani mengangkat tangan dan berani menjawab, dan 

metode pembelajarannya sangat baik dalam kegiatan belajar di 

kelas.
83
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Gambar 4.11 

Wawancara dengan Rizqi Aulia dan Ailsha Kelas VI 

Dalam wawancara ini peserta didik sangat antusias dengan 

metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga anak menjadi 

aktif dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Tetapi dalam proses pembelajaran Al-Qur’an hadits di MI 

Darussalam Wonodadi Blitar, metode yang sering digunakan masih 

metode ceramah. Karena siswa pada usia dini lebih banyak membutuhkan 

bantuan dan bimbingan seorang guru dalam proses pembelajaran. Seperti 

yang diungkapkan Ibu Khoirun Nikmah S.Pd.I: 

Kalau saya mengajar, saya dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Kebanyakan saya menggunakan metode ceramah.
84

 

 

Dalam kesempatan yang berbeda, penulis mengamati proses 

pembelajaran Al-Qur’an hadits di kelas. Beliau menyajikan informasi 

atau materi pelajaran melalui penjelasan-penjelasan. 
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Gambar 4.12 

Guru Sedang Menyampaikan Materi kepada Siswa Kelas I 

Namun bukan berarti setiap kali mengajar selalu menggunakan 

metode ceramah. Penggunaan metode lain bertujuan agar siswa tidak 

bosan dengan gaya guru mengajar. 

Biasanya yang saya lakukan setelah saya ceramah, saya selalu 

mengimbangi dengan metode yang lain. Dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang 

saya sampaikan. Setiap kali saya memberi pertanyaan, mereka 

selalu merespon dengan baik.
85

 

 Metode lain yang diterapkan di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

ini adalah metode demonstrasi. Di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

penerapan metode ini dengan cara guru melafalkan lafadz atau huruf dan 

cara membaca hukum-hukum bacaan Al-Qur’an. 
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Gambar 4.13 

Guru Sedang Memberikan Contoh Membaca Al-Qur’an, lalu Siswa 

Disuruh Menirukan 

 Pada penelitian ini peneliti juga mengacu pada metode 

demonstrasi sebab metode ini sangat efektif dalam pembelajaran Al-

Qur’an hadits, khususnya membaca Al-Qur’an. Hal ini senada dengan 

ungkapan Ibu Khusnul Khotimah S.Pd.I kepada peneliti: 

Dalam pembelajaran Al-Qur’an hadits ketika ada tugas menghafal, 

khususnya membaca Al-Qur’an, saya itu biasanya mengajarkan 

tata cara membaca Al-Qur’an dengan istilahnya tartil, seperti 

halnya saya membacakan ayat-ayat Al-Qur’an terlebih dahulu, 

lalu siswa-siswi menirukannya.
86

 

 Selain itu rencana upaya guru untuk menumbuhkan motivasi 

belajar Al-Qur’an adalah dengan pembiasaan. Pelaksanaan upaya 

menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an, guru Al-Qur’an 

Hadits dengan melakukan tindakan salah satunya melalui pembiasaan 

yaitu menyuruh siswa untuk membaca setiap kali pelajaran yang akan 
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diajarkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Fauzi, berikut 

cuplikannya: 

Setiap kegiatan pembelajaran Al-Qur’an Hadits, peserta didik saya 

suruh untuk membaca pelajaran yang barusan diajarkan bersama-

sama khususnya ayat-ayat Al-Qur’an, supaya lidah anak itu 

terlatih untuk melafalkan bacaan Al-Qur’an.
87

 

 Dengan adanya tugas seperti menyalin bacaan Al-Qur’an dan 

terjemahnya maka siswa akan sering membaca sehingga hal ini akan 

membantu siswa agar lebih ingat bacaan Al-Qur’an. Selain itu untuk 

menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an pihak sekolah juga 

ikut andil di dalamnya. Karena dalam hal ini tidak hanya tugas dan 

tanggungjawab guru Al-Qur’an Hadits saja, tetapi memerlukan kerjasama 

dari pihak sekolah. Ini terlihat pada kegiatan sehari-hari yang berlangsung 

di sekolah. 

 Seluruh siswa diwajibkan membaca Asmaul Husna bersama-sama 

sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Siswa harus sudah masuk kelas 

15 menit sebelum jam pelajaran berlangsung. Waktu ini dipergunakan 

untuk sholat dhuha dimasjid dan kegiatan membaca Asmaul Husna. 

 Upaya yang dapat dilakukan oleh guru Al-Qur’an Hadits dalam 

menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an adalah melalui 
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reinforcement (penguatan), yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. 

Penguatan positif berupa pujian, senyuman, dan diberi hadiah. 

a. Pemberian Hukuman 

Di madrasah ini guru juga memberlakukan hukuman dalam 

upaya menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an. Hukuman 

yang diberikan guru kepada siswa pada dasarnya bukan karena guru 

membenci tetapi tujuannya lebih mendidik siswa agar disiplin dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan, sehingga hukuman dijadikan 

sebagai rasa tanggungjawab apa yang telah diperbuat. Pemberian 

pujian dan hadiah. 

Selain hukuman, Bapak Idham Kholid M.Pd.I juga tidak lupa 

memberikan pujian-pujian bagi siswanya yang berprestasi dan bagi 

peserta didik yang mendapatkan juara seperti MTQ, dan Kaligrafi. 

Untuk pujian atau hadiah ini, seperti yang telah dilakukan oleh kepala 

siswanya, beliau pernah memberikan hadiah berupa uang saku bagi 

siswa yang poin hafalannya banyak. Hal ini membuktikan adanya 

upaya dari guru itu sendiri untuk memotivasi siswa sehingga siswa 

menjadi aktif dalam kegiatan perlombaan untuk bersaing secara 

sportif dengan madrasah yang lain dan juga menjadi bekal untuk 

melanjutkan sekolah kejenjang selanjutnya. 
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3. Dampak positif setelah Guru Menumbuhkan Motivasi Belajar 

Kepada Peserta Didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

Upaya yang dilakukan guru dalam memberi motivasi belajar kepada 

peserta didik mendapatkan dampak yang cukup baik. Dampak yang timbul 

diantaranya adalah semangat belajar yang muncul dari diri peserta didik 

pada awal mulanya kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran, 

mereka menjadi cenderung lebih aktif dan berminat dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 

Berikut adalah wawancara peneliti dengan ibu Khoirun Nikmah, 

S.Pd.I, beliau menyatakan: 

Anak menjadi tertarik dan antusias untuk mengikuti pembelajaran dan 

mudah untuk diarahkan dan secara bertahap peserta didik mau 

mengikuti pembelajaran dengan baik setelah mereka mampu 

memahami materi yang diajarkan oleh guru.
88

 

 

Gambar 4.14 

Wawancara dengan Ibu Khoirun Nikmah S.Pd.I 
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Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu 

Khoirun Nikmah S.Pd.I tentang bagaimana pemberian motivasi agar 

tumbuh semangat belajar Al-Qur’an Hadist di dalam diri peserta didik.  

Observasi yang dilakukan peneliti di kelas I ditemukan bahwa pada 

saat pembelajaran di kelas, peserta didik sangat antusias dan senang 

dengan materi yang diajarkan guru di kelas.
89

 

 

Gambar 4.15 

Kegiatan Belajar Mengajar Kelas I 

Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi dan 

dokumentasi beberapa poin penting yang dapat peneliti ambil adalah 

dampak lain diberikannya motivasi belajar kepada peserta didik adalah 

peserta didik menjadi lebih fokus pada saat kegiatan mengajar 

berlangsung. Setiap individu mempunyai kemampuan konsentrasi dan 

fokus yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Teknik dan cara 

penyampaian teori yang dilakukan guru secara beragam, membuat peserta 

didik menjadi fokus ketika proses pembelajaran berlangsung. 
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Peserta didik menjadi lebih fokus pada saat kegiatan belajar mengajar 

diungkapkan oleh Ibu Khusnul Khotimah S.Pd.I beliau menyatakan: 

Siswa di kelas menjadi fokus dan mau memperhatikan dengan apa 

yang saya terangkan di kelas.
90

 

Observasi yang dilakukan peneliti di kelas V ditemukan bahwa pada 

saat pembelejaran, peserta didik menjadi lebih aktif dan berani 

mengungkapkan pendapatnya dengan rasa penuh percaya diri sehingga 

muncul daya saing yang sehat dalam belajar.
91

 

 

Gambar 4.16 

Kegiatan Belajar Mengajar Kelas V 

Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan kegiatan observasi dan 

dokumentasi dan melihat bagaimana dampak positif guru dalam 

menumbuhkan motivasi belajar kepada peserta didik sehingga peserta 

didik menjadi lebih percaya diri dan berani dalam mengutarakan 

pendapatnya dalam kegiatan berdiskusi dan juga kegiatan tanya jawab. 
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B. Temuan Penelitian 

Temuan penelitian yang dimaksud disini adalah sebuah data yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang ada di dalam 

pembahasan skripsi ini. Setelah melakukan penelitian di MI Daruusalam 

Wonodadi Blitar dapat dikemukakan temuan peneliti sebagai berikut: 

1. Temuan Rencana dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Peserta 

Didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

Berdasarkan paparan data diatas dijelaskan beberapa temuan penelitian 

tentang upaya guru dalam menumbuhkan motivasi belajar Al-Qur’an 

Hadist peserta didik adalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab diterapkan pada saat pembelajaran di MI 

Darussalam Wonodadi Blitar. Tanya jawab dapat memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk menanyakan suatu hal yang 

berkaitan dengan pembelajaran Al-Qur’an Hadist dan meminta guru 

untuk menjawabnya sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dan 

termotivasi dalam belajar Al-Qur’an Hadist. 

b. Penggunaan Metode Diskusi Kelompok 

Metode diskusi kelompok digunakan oleh guru pada saat 

kegiatan belajar mengajar di kelas dalam menumbuhkan motivasi 

belajar kepada peserta didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar. 

Metode diskusi kelompok dilakukan oleh guru dengan maksud untuk 
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melatih potensi anak dalam mempelajari teori apa saja secara bersama-

sama. Metode diskusi kelompok memberi peserta didik kesempatan 

dalam menunjukkan bakat atau potensi yang mereka miliki dan dapat 

belajar dengan teman mereka secara berkelompok. 

c. Memberikan Nasehat 

Guru di MI Daruusalam Wonodadi Blitar selalu memberikan 

pesan-pesan moral ketika di awal atau akhir dalam pembelajaran, 

seperti contoh guru memberikan nasehat mengenai pentingnya 

menghafalkan surah pendek di dalam Al-Qur’an, sehingga peserta 

didik mampu menghafal surah pendek didalam Al-Qur’an dan 

termotivasi untuk menghafal. 

d. Membaca 

Kegiatan membaca sangat penting bagi peserta didik, baik 

membaca buku pelajaran, catatan, maupun sumber belajar. Guru MI 

Daruusalam Wonodadi Blitar sebagai pendidik memiliki upaya dalam 

memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan membaca. Ketika 

pembelajaran, kegiatan membaca dapat digunakan sevagai evaluasi 

dalam pembelajaran. Guru dapat mengukur sejauh mana konsentrasi 

peserta didik ketika mereka selesai melakukan kegiatan membaca. 

e. Memberikan Pujian 

Pujian sangat penting sangat diberikan kepada peserta didik, 

dengan begitu peserta didik akan merasa dirinya dihargai atas 
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keberhasilannya melakukan suatu hal. Memberikan motivasi belajar 

dengan cara memberi pujian dilakukan oleh guru MI Darussalam 

Wonodadi Blitar. Pujian yang dilakukan oleh Guru MI Darussalam 

Wonodadi Blitar salah satunya yaitu ketika peserta didik tidak bisa 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, baik itu pembelajaran 

di dalam kelas maupun di luar kelas selain itu siswa juga lebih mampu 

untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. 

f. Memberikan Hadiah (Reward) 

Memberikan hadiah termasuk upaya yang dilakukan oleh guru 

di MI Darussalam Wonodadi Blitar dalam menumbuhkan semangat 

belajar peserta didik. Pemberian hadih tersebut dapat berupa uang 

saku, makanan ringan, ataupun piala bagi peserta didik yang 

berprestasi. Pemberian hadiah bertujuan agar peserta didik termotivasi 

untuk terus belajar dan mampu mendapat prestasi yang mereka 

inginkan. 

g. Pendekatan Individual 

Pendekatan individual juga termasuk bentuk motivasi yang 

diberikan guru MI Darussalam Wonodadi Blitar kepada peserta didik 

yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dengan diberikannya 

pendekatan secara individual, guru dapat membantu kegiatan belajar 

peserta didik sesuai dengan kemampuan dan daya dukung yang 
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dimiliki oleh peserta didik sehingga peserta didik menjadi semangat 

belajar. 

h. Penggunaan Media Gambar 

Penggunaan media gambar diterapkan dan digunakan oleh 

guru MI Darussalam Wonodadi Blitar ketika kegiatan mengajar. 

Gambar digunakan sebagai media dalam pembelajaran, sebab dengan 

penggunaan media gambar dapat menarik perhatian peserta didik 

sehingga akan muncul, motivasi pada diri peserta didik untuk 

mempelajari dan mengetahui mengenai gambar yang ditunjukkan dan 

anak menjadi lebih mampu berfikir kritis. Dengan menggunakan 

media gambar pada saat proses pembelajaran, guru menjadi lebih 

mudah dalam menyampaikan materi yang diajarkan sehingga peserta 

didik tidak bosa ketika pembelajaran berlangsung. 

2. Temuan Pelaksanaan Upaya Guru dalam Menumbuhkan Motivasi 

Belajar kepada Peserta Didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

a. Pembiasaan 

Pada prinsipnya pendekatan pembiasaan sangat efektif dalam 

menanamkan nilai-nili positif ke dalam diri anak didik pada peserta 

didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar dilakukan pembiasaan yang 

baik setiap harinya, seperti contoh kegiatan sholat berjamaah dan juga 

membaca asmaul husna di lakukan setiap harinya akan membawa 
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pengaruh baik pada peserta didik, sehingga kebiasaan yang baik akan 

terbawa juga dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Reinforcement (penguatan) 

Upaya lain yang dilakukan oleh guru Al-Qur’an Hadist dalam 

menumbuhkan motivasi belajar membaca Al-Qur’an pada siswa MI 

Darussalam Wonodadi Blitar adalah upaya reinforcement atau yang 

sering disebut juga penguatan. Penguatan yang dimaksud di atas 

adalah penguatan positif, sedangkan penguatan itu sendiri terdiri dari 2 

macam, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan 

positif berupa pujian, senyuman, hadiah, dan lain-lain. Sedangkan 

penguatan negatif berupa hukuman. Pemberian pujian dan hadiah 

tidak berlebihan, hal ini untuk menghindari perasaan paling disayangi 

pada diri siswa. 

3. Temuan Dampak positif setelah Guru Menumbuhkan Motivasi 

belajar kepada Peserta Didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

a. Antusiasme Peserta Didik dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Metode pembelajaran guru Al-Qur’an Hadist MI Darussalam 

Wonodadi Blitar yang beragam dilakukan agar peserta didik tidak 

merasa jenuh dan bosan. Penggunaan media juga dapat membuat 

peserta didik menjadi tertarik dalam kegiatan pembelajaran dan 

menjadi semangat ketika pelajaran sedang berlangsung. 
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b. Peserta Didik lebih Fokus 

Metode dan cara penyampaian yang dilakukan guru Al-Qur’n 

Hadist MI Darussalam Wonodadi Blitar sangat beragam, sehingga 

membuat peserta didik menjadi fokus ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Jika peserta didik sudah fokus, maka akan lebih mudah 

guru Al-Qur’an Hadist dalam menyampaikan materi yang diajarkan. 

c. Peserta Didik lebih Percaya Diri 

Metode tanya jawab yang dilakukan guru Al-Qur’an Hadist MI 

Darussalam Wonodadi Blitar dapat melatih kemampuan berbicara dan 

keberanian peserta didik untuk berani mengutarakan pendapatnya 

dengan rasa penuh percaya diri, sehingga peserta didik menjadi lebih 

aktif pada saat pembelajaran di kelas. 

C. Analisis Data 

Dari seluruh data yang telah penulis kumpulkan dari lapangan dan 

telah penulis sajikan. Tahap selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah 

analisis data. Data tersebut akan penulis analisis dengan analisis data induktif. 

1. Rencana Guru dalam Menumbuhkan Motivasi belajar kepada 

Peserta Didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

Hal yang paling menyenangkan dan memuaskan bagi pendidik adalah 

ketika siswa siwi mengikuti kegiatan belajar dengan penuh semangat. 

Akan tetapi terkadang minat dan motivasi belajar siswa mengalami pasang 

surut. Tentunya dengan tidak adanya semangat belajar siswa dalam 
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kegiatan belajar mengajar menimbulkan ketidakantusiasan terhadap 

pelajaran yang disampaikan pendidik. Untuk itu, disini pendidik harus 

memposisikan diri sebagai motivator bagi peserta didik. 

Dari deskripsi sebelumnya dapat dikemukakan bahwa guru dalam 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dengan menggunakan 

metode diskusi kelompok pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas 

dalam menumbuhkan motivasi belajar kepada peserta didik. Selain itu 

Guru selalu berusaha dalam menumbuhkan minat belajar siswa. Dalam 

menumbuhkan minat dapat dilakukan guru dengan berbagai cara, salah 

satunya dengan menciptakan proses pembelajaran semenarik mungkin 

seperti pembelajaran individual dan pembelajaran dengan media gambar 

agar siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan antusias. 

Guru Al-Qur’an Hadist juga menggunakan beberapa metode tanya 

jawab, ceramah, demonstrasi, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif 

dalam kegiatan pembelajaran dalam metode ceramah peserta didik 

diberikan penyadaran. Penyadaran yang diberikan guru dalam bentuk 

penyampaian tentang keutamaan menghafal Al-Qur’an. Penyadaran 

diberikan agar siswa sadar bahwa pelajaran yang akan dipelajari 

mempunyai manfaat yang tidak sedikit, dengan diberikn penyadaran siswa 

menjadi termotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam menghafal surah-

surah pendek. 
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Selanjutnya Guru Al-Qur’an Hadist memberitahukan hasil. Guru 

selalu memberitahukan hasil hafalan kepada siswa. Hal ini dilakukan agar 

siswa mengetahui perkembangan yang terjadi pada dirinya, dengan 

memberitahukan hasil belajar kepada siswa dengan tujuan agar siswa 

menjadi termotivasi untuk memperbaiki nilai yang kurang bagi siswa yang 

memang nilainya kurang, dan menjadi semangat untuk mempertahankan 

atau bahkan meningkatkannya. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa 

untuk lebih giat belajar, karena bagi siswa yang nilainya bagus, dapat 

mempertahankannya sehingga akan mendapat nilai yang lebih baik lagi 

dan bagi siswa yang nilainya kurang dapat memperbaikinya untuk 

menjadi lebih baik pula. 

2. Pelaksanaan Upaya guru dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar 

kepada Peserta Didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang 

berasal dari lingkungan atau dari luar dirinya. Motivasi eksternal yang 

diperlukan untuk mendorong perilaku positif. Motivasi ekstrinsik tersebut 

diantaranya dengan memberikan Reward(Hadiah), memberikan tugas, 

memberikan nilai, dan memberikan pujian. 

Dengan memberikan hadiah ini bertujuan untuk mendorong siswa agar 

lebih giat dalam belajar terutama dalam menghafal surah-surah pendek. 

Hadiah sendiri merupakan alat pendidikan yang menyenangkan, 

memberikan hadiah kepada siswa atas prestasi kemajuan yang diperoleh 
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dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih giat belajar dan 

berprestasi, karena pemberian hadiah dapat menumbuhkan semangat baru 

bagi siswa sehingga akan berlomba-lomba mendapat reward(hadiah) 

tersebut. Banyak peserta didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

menghafal surah-surah pendek Al-Qur’an Hadist dengan harapanagar 

mendapatkan nilai atau angka yang baik dari gurunya, sehingga dalam hal 

ini guru Al-Qur’an Hadist di MI Darussalam Wonodadi Blitar selalu 

memberikan nilai kepada siswa setelah siswa tersebut menyetorkan 

hafalannya. Dalam hal ini pemberian angka menjadi cara yang cukup baik 

untuk meningkatkanmotivasi ekstrinsik siswa. 

Guru Al-Qur’an Hadist memberikan motivasi ekstrinsik dan juga 

pembiasaan membaca surah-surah pendek Al-Qur’an Hadist setiap hari 

serta penguataan kepada peserta didik dapat merubah siswa dalam 

menghafal atau memperlancar surah-surah pendek, sehingga motivasi 

yang diberikan guru kepada siswa sangat berpengaruh sekali terhadap 

hafalan surah-surah pendek di MI Darussalam Wonodadi Blitar. 

3. Dampak Positif Guru dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar kepada 

Peserta Didik di MI Darussalam Wonodadi Blitar 

Analisis data mengenai dampak setelah guru menumbuhkan motivasi 

belajar kepada peserta didik adalah sebagai berikut: 

a. Suasana kelas yang kondusif dan peserta didik antusias ketika 

pembelajaran berlangsung. Suasana kelas yang kondusif dan antusias 
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dari peserta didik sangat mendukung proses menghafal siswa di kelas. 

Karena dengan suasana kelas yang kondusif dan antusias peserta didik, 

baik guru maupun siswa dapat berinteraksi dengan tenang dan 

nyaman. 

b. Hubungan yang baik antara guru dan siswa. Dengan adanya hubungan 

yang baik antara guru dan siswa dapat memperbaiki kualitas 

pembelajaran, guru dan siswa sama-sama merasa nyaman jika terjalin 

hubungan yang baik antara keduanya. Siswa merasa nyaman dalam 

belajar dan guru pun jugamerasa nyaman dalam mengajar. 

c. Adanya kesadaran siswa dan rasa percaya diri pada siswa. Adanya 

kesadaran dari diri siswa dan percaya diri siswa menjadi faktor utama 

dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Jika sudah ada 

kesadaran dan kepercayaan diri dalam diri siswa tentang pentingnya 

belajar, maka guru akan lebih mudah untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa tersebut. Selain itu pesert didik menjadi fokus Metode 

dan cara penyampaian yang dilakukan guru secara beragam, membuat 

peserta didik menjadi fokus ketika proses pembelajaran berlangsung. 


