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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok 

Dalem Semboro Kabupaten Jember  

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

merupakan lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh Yayasan 

Pendidikan Islam Zainul Ihsan dan dibina oleh Lembaga Pendidikan 

Ma’arif dengan piagam Kementrian Agama nomor NSM : 111235090245. 

MI Zainul Ihsan berdiri pada Tahun 1948 dengan diprakarsai 

seorang ustad yang bernama Moh. Bisri yang merupakan menantu dari H. 

Mukmin dan beberapa tokoh desa merasa prihatin dengan kondisi 

pendidikan di desanya. Dalam satu desa itu terdapat satu pendidikan 

tingkat dasar yang kala itu bernama Sekolah Rakyat (SR), maka dari itu 

para tokoh masyarakat sepakat mendirikan lembaga pendidikan tingkat 

dasar yang bernafaskan agama Islam yang diberi nama “Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Zainul Ihsan” yang berdiri di atas tanah wakaf yang 

diberikan oleh H. Mukmin sebanyak 4 lokal. Dalam perkembangannya 

Madrasah berubah nama menjadi MI Zainul Ihsan, namun tetap dalam 

naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif dan dibina oleh Kementerian 

Agama Kabupaten Jember. Dan dari segi fisik gedung sudah berulang kali 
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mengalami rehab baik dengan dana swadaya masyarakat maupun bantuan 

rehab dari pemerintah, dan pada saat ini sudah memiliki 7 lokal kelas.
1
 

2. Profil Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem 

Semboro Kabupaten Jember 

a. Nama Sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan 

b. Alamat : Jln. Klakah No. 10 Pondokdalem 

c. Kecamatan : Semboro 

d. Kabupaten : Jember 

e. Provinsi : Jawa Timur 

f. Di buka Tahun : 1948 

g. NSM : 111235090245 

h. Nomor Sertifikat : 800/197/436.316/XII/05 

i. Lingkungan Sekolah : Pedesaan 

j. Status Sekolah : Swasta 

k. Jenis Sekolah : Inti 

l. Luas Pekarangan Sekolah : 630.
2
 

                                                

1 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah M. Juwaini tanggal 07 Maret 2016. 
2
 Dokumentasi MI. Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember, Rabu 16 

Maret 2016. 
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3. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok 

Dalem Semboro Kabupaten Jember  

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember terletak di Kecamatan Semboro dengan batasan sebagai 

berikut :  

a. Sebelah Utara : Jalan Desa 

b. Sebelah Timur : Rumah H. Denan 

c. Sebelah Selatan : Rumah H. Moh. Bisri 

d. Sebelah Barat : Rumah Bpk. H. Ahmad.
3
 

4. Visi Misi dan Tujuan Sekolah  

a. Visi Sekolah 

1) Melaksanakan KBM dengan Standart Kompetensi yang profesional 

guna membangkitkan dan mengatifkan intelektual anak didik. 

2) Memberi bimbingan dan pelatihan-pelatihan khusus keterampilan 

dan olah raga yang baik agar emosional anak berada pada porsi 

yang tepat. 

3) Memberi pendidikan Agama Islam dengan baik dan benar serta 

melatih penghayatan dan pengamalan Agama Islam sebagai 

sumber inspirasi kehidupan. 

                                                

3
 Sumber Data : Hasil observasi, Sabtu 26 Maret 2016. 
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b. Misi Sekolah 

Cerdas Intelektual, Cerdas Emosional dan Cerdas Spiritual 

c. Tujuan Sekolah 

1) Siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan memiliki Ilmu 

Pengetahuan yang luas, skill yang baik, berakhlak mulia dan 

bertaqwa kepada Allah SWT. 

2) Siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Mampu menjawab 

tantangan jaman di Era Globalisasi.  

3) Siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan berprestasi sesuai 

dengan potensi dan bakat yang ada pada masing-masing anak.
4
 

5. Keadaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok 

Dalem Semboro Kabupaten Jember  

Adapun data guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan 

Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :  

                                                

4
 Sumber Data :  Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember, Rabu 16 Maret 2016. 
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Tabel 4.1 

Keadaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian  

Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember  

Tahun Pelajaran 2015/2016
5
  

No N A M A Jabatan  Tanggal Dinas  

1 2 3 4 

1 

M. JUWAINI AFANDI, S.Pd 

Jember, 03 Juli 1971 
Kepala Sekolah 01 Agustus 2000 

2 

CHOIRIYAH, S.Ag 

Jember, 11 Agustus 1968 
Guru Kelas I 01 Agustus 1997 

3 

SITI MAISAROH, S.Pd 

Jember, 28 November 1977 
Guru Kelas II 01 Agustus 1997 

4 

TRINI PUJI ASTUTIK, A.Ma 

Jember, 11 Mei 1982 
Guru Kelas III 05 Agustus 2003 

5 

SURYADI, S.Pd 

Jember, 10 Oktober 1983 
Guru Kelas IV 05 Agustus 2003 

8 

SOFIATUL HASANAH, S.Pd 

Jember, 10 November 1987 
Guru Kelas V 15 Juli 2007 

9 

LULUK SULISTIYO WATI, 

S.Pd 

Jember, 01 April 1987 

Guru Kelas VI 15 Juli 2007 

10 

WAHYU NINGSIH, S.Pd 

Jember, 13 November 1988 
Guru 18 Juli 2007 

11 

ZAENAL ARIFIN, S.Pd 

Jember, 12 Juni 1987 
Guru 01 Juli 2008 

 

                                                

5
 Observasi tanggal 26 Maret 2016 di Kantor Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok 

Dalem Semboro Kabupaten Jember 
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6. Keadaan Siswa 3 Tahun Terakhir   

Tabel 4.2 

Keadaan Siswa 3 Tahun Terakhir  

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro  

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016
6
 

Jumlah Murid 
Tahun Ajaran 

Laki-Laki Perempuan 
Jumlah 

2013/2014 50 60 110 

2014/2015 55 59 114 

2015/2016 79  92 171 

 

7. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian 

Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember  

Struktur organisasi dibentuk dengan tujuan segala kegiatan dapat 

terkontrol dan terorganisasi dengan tertib dan baik. Adapun struktur 

organisasi di Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem 

Semboro Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :  

                                                

6
 Dokumentasi tanggal 26 Maret 2016 di Kantor Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok 

Dalem Semboro Kabupaten Jember 
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Bagan 4.1  

Struktur Organisasi  

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

-- - -- - = Garis Koordinasi 

______ = Garis Komando  

 

8. Sarana dan Prasarana  

Adapun data tentang fasilitas ruangan yang dimiliki Madrasah 

Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember 

adalah sebagai berikut :  

                                                

7
 Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten 

Jember 

Sie Kesiswaan 

Choiriyah  

Sie Pramuka  

Trini   

Sie Orkes  

Zaenal  

Sie Kurikulum 

Suryadi  

Sie Koperasi 

Trini  

Sie UKS 

Sofiatul  

Sie Perpustk 

Sofiatul  

Sie Humas 

Luluk S 

Siswa  

– 

Kepala Sekolah  

Juwaini Afandi 
Komite 

Yayasan  

Kemenag  
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Tabel 4.3 

Keadaan Sarana dan Prasarana  

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro  

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016
8
 

No Nama Barang Jumlah Keterangan 

1 2 3 4 

1 Ruang kepala sekolah 1 ruang Baik  

2 Ruang guru 1 ruang Baik  

3 Ruang kelas 6 ruang Baik  

4 Ruang perpustakaan 1 ruang Baik  

5 Ruang UKS 1 ruang Baik  

6 Ruang koperasi 1 ruang Baik  

7 Kamar kecil guru 1 ruang Baik  

8 Kamar kecil siswa 2 ruang Baik  

9 Meja guru 8 buah  Baik  

10 Kursi guru 12 buah  Baik  

11 Kursi tamu 2 set Baik 

12 Meja siswa 85 buah Cukup baik  

13 Kursi siswa 175 buah  Cukup baik 

14 Gudang 1 ruang Baik  

15 Tempat parkir 1 ruang Baik  

16 Almari 12 buah Baik  

17 Mesin ketik 1 buah Baik  

18 Computer 2 buah Baik  

19 Televisi  1 buah Baik 

20 Kipas  2 buah Baik 

21 Laptop  3 buah Baik 

22 Alat peraga IPA 3 set Baik 

23 Alat peraga Matematika 2 set Baik 

24 Alat peraga IPS 2 set Baik 

25 Alat peraga olahraga  5 set Baik 

 

B. Penyajian Data dan Analisis  

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Beberapa 

metode seperti metode observasi, interview, dan dokumentasi sebagai alat 

untuk meraih data sebanyak mungkin terhadap berbagai hal yang berkaitan 

                                                

8
 Observasi tanggal 26 Maret 2016 di Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem 

Semboro Kabupaten Jember. 
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dengan masalah dalam penelitian ini. Secara rinci penyajian data adalah 

sebagai berikut :  

1.  Kompetensi Guru dalam Menciptakan Pembelajaran Aktif di 

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016 

Menciptakan pembelajaran yang aktif membutuhkan syarat-syarat 

tertentu yang harus dimiliki oleh guru, salah satunya adalah kompetensi 

guru harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, misalnya harus sudah 

lulus sarjana. Sebagaimana hasil interview peneliti dengan Kepala 

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro : 

Kompetensi yang dimiliki guru di Madrasah Ibtidaiyah Zainul 

Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember sudah 

memenuhi bidang keahlian yang dimiliki. Yang menjadi guru di 

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember sudah sesuai dengan bidang dan gelar yang 

dimilikinya, yaitu S.Ag maupun S.Pd.I, maka guru-guru di 

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember sudah memiliki kompetensi yang sesuai.
9
 Beliau 

menjelaskan kompetensi adalah kecakapan, kewenangan, 

kekuasaan dan kemampuan. Jadi, guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah 

Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember 

telah memiliki kompetensi sebagai guru.
10

  

 

Dari wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa kompetensi 

adalah kecakapan, kewenangan, kekuasaan dan kemampuan yang harus 

dimiliki guru, guna sebagai persyaratan akademik dan persyaratan 

profesional untuk melaksanakan tugas profesinya yaitu mengajar, 

                                                

9 Juwaini Afandi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian, wawancara, 12 Maret 2016 
10

 Juwaini Afandi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian, wawancara, Sabtu, 12 Maret 

2016. 
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sehingga dengan kompetensinya tersebut guru dapat menciptakan 

pembelajaran aktif.. 

Penulis juga mewawancarai Ibu Choiriyah, beliau mengatakan :  

“Menciptakan pembelajaran aktif adalah kegiatan proses 

pembelajaran dengan cara guru harus memberikan materi terlebih 

dahulu dan peserta didik, selanjutnya guru memberikan umpan agar 

siswa yang aktif baik melalui diskusi maupun tanya jawab. Seorang 

guru tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga harus bisa 

melatih, memantau dan membimbing siswa agar memiliki akhlak 

yang mulia. Oleh sebab itu kesabaran, ketelatenan serta 

keterampilan dalam profesinya guru sangat dibutuhkan untuk 

menciptakan pembelajaran agar lebih baik lagi.
11

 

 

Selain mengajar, guru juga harus bertanggung jawab dalam 

proses pembelajaran. Jadi, guru juga diharuskan memberikan bimbingan 

terhadap peserta didik supaya dalam melaksanakan pembinaan kurikulum, 

menuntut para siswa untuk belajar mengembangkan kepribadian, jasmani 

dan rohani serta mengatasi kesulitan belajar siswa. Supaya pembelajaran 

dan pengajaran menjadi lebih efektif.  

Sebagaimana dikatakan Ibu Choiriyah selaku guru Kelas 1:  

“Menjadi guru di madrasah ibtidaiyah berbeda dengan menjadi 

guru-guru di sekolah yang lain. Tugas dan tanggung jawab guru 

madrasah lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab guru-

guru lainnya. Misalnya jika terjadi perkelahian, keributan, atau 

kenakalan-kenakalan yang ditimbulkan oleh siswa tentu guru akan 

terkena dampaknya. Hal ini wajar karena masyarakat sangat 

berharap dengan pendidikan agama siswa akan menjadi anak didik 

yang sopan, bertingkah laku yang baik serta dapat menjadi siswa 

yang berbudi luhur, selalu memberikan motivasi kepada siswa, dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk selalu berpikir secara 

kritis dan bertanggung jawab.
12

 

 

                                                

11
 Choiriyah, wawancara, Jember, Rabu 16 Maret 2016 

12
 Choiriyah, wawancara, di ruang guru, Jum’at, 25 Maret 2016 
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Dari hasil beberapa wawancara tersebut, penulis dapat 

mengatakan bahwa beban dan tanggung jawab guru agama lebih besar 

dibandingkan dengan guru yang lain, guru agama bukan hanya bertugas 

untuk menyampaikan materi pelajaran sehingga siswa mampu menyerap 

dan memahami materi pelajaran tersebut, akan tetapi jauh dari tugas 

tersebut guru agama diharapkan mampu menjadikan anak didik untuk 

menjadi sosok siswa yang juga memiliki pengetahuan dan berakhlakul 

karimah.  

Demikian juga seperti yang dikatakan oleh Ibu Sofiatul Hasanah, 

S.Pd. guru kelas V :  

“Untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, maka guru 

harus dapat menciptakan pembelajaran yang bermanfaat bagi 

siswa, mampu membawa siswa terhadap berpikir kritis dan selalu 

memberikan motivasi kepada siswa. Selain itu guru harus memiliki 

penampilan yang menarik dalam kehidupan sehari-harinya, baik 

ketika di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-harinya. 

Kepada siswa guru harus mampu memberikan kasih sayang yang 

tulus, tidak mudah marah ketika siswa membuat kesalahan akan 

tetapi guru harus menunjukkan sikap yang sabar dan pemaaf serta 

selalu memberikan bimbingan dan nasehat kepada siswa agar siswa 

dapat menjadi anak yang baik”.
13

 

 

Berdasarkan penyajian data hasil wawancara di atas, dapat 

dikatakan jika guru sudah profesional dan dapat mengajar dengan penuh 

kasih sayang serta mampu membimbing dan melatih siswa dengan penuh 

kesabaran serta selalu memberikan motivasi kepada siswa, proses 

pembelajaran yang aktif secara otomatis akan dapat tercipta.  

                                                

13
 Sofiatul Hasanah, wawancara, di ruang guru, Sabtu, 19 Maret 2016 
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Karena penciptaan suasana belajar juga termasuk dapat mengatasi 

berbagai gangguan dalam proses pembelajaran. Gangguan-gangguan 

tersebut muncul tanpa diduga yang dapat mengganggu kelancaran proses 

pembelajaran. Untuk itu guru juga dituntut agar mampu menciptakan 

suasana belajar yang kondusif, sehingga sewaktu-waktu muncul 

gangguan-gangguan dalam proses pembelajaran dapat diatasi dengan 

cepat dan tepat. 

Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Choiriyah pada saat dilakukan 

wawancara dengan penulis.  

“Guru yang profesional dan berkompetensi akan mampu 

menciptkan suasana belajar yang kondusif dan mampu membawa 

siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan suasana 

belajar yang kondusif bagi siswa secara tidak langsung akan 

memberikan dampak terhadap tercapainya pembelajaran yang aktif, 

yaitu pembelajaran yang ditandai dengan aktifnya siswa dalam 

pembelajaran, baik dalam menerima pelajaran atau cepat bertanya 

hal-hal yang kurang dimengerti ketika diberikan kesempatan untuk 

bertanya dan peran guru semakin minim. Aktif juga menjawab 

segala bentuk pertanyaan dari guru, sehingga dengan aktifnya 

siswa ini guru dapat melihat kemampuan siswa atau paling tidak 

guru dapat mengerti bahwa materi pelajaran yang diberikan kepada 

siswa mendapatkan respon yang positif”.
14

 

 

Guna mendapatkan temuan penelitian yang lebih banyak peneliti 

juga mewawancarai seorang siswi yaitu Afifah, saat ditanya mengenai 

kompetensi guru di Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok 

Dalem Semboro Kabupaten Jember  

“Dalam menciptakan suasana belajar di kelasnya, siswi tersebut 

menjawab bahwa guru di sekolah ini mampu untuk menciptakan 

suasana belajar yang baik dan kondusif serta tidak menegangkan, 

sehingga siswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 

                                                

14
 Choiriyah, wawancara, Jum’at, 25 Maret 2016 
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Sehingga dengan penciptaan suasana belajar yang kondusif 

tersebut, semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik, akan 

tetapi kadang-kadang teman-temannya berlebihan dalam 

menanggapi gurauan dari gurunya, misalnya karena tegang guru 

berusaha menetralisir suasana belajar tersebut dengan memberikan 

humor-humor yang lucu dan teman-teman menyambut humor guru 

tersebut dengan suara yang keras, sehingga mungkin akan 

menganggu ketenangan kelas yang lain.
15

  

 

Penciptaan suasana belajar juga merupakan hal yang sangat 

penting dalam menciptakan suasana belajar di dalam kelas yang kondusif. 

Jika penciptaan suasana belajar jika diterapkan dengan baik, maka proses 

pembelajaran di sekolah tersebut akan berjalan maksimal. Dengan 

demikian pendidikan di Indonesia akan semakin maju dan semakin 

berkualitas serta bermutu.  

Demikian pula disampaikan oleh Suryadi Guru Kelas IV: 

Langkah kongkrit yang dapat dilakukan oleh guru adalah materi, 

metode, dan strategi pembelajaran hendaknya bermanfaat bagi 

siswa (meaningful), sesuai dengan kebutuhan siswa (relevan), dan 

bersifat / memiliki keterkaitan dengan kepentingan pribadi 

(personal), proses pembelajaran dilakukan dengan memberikan 

wewenang kepada siswa untuk berfikir kritis secara bertanggung 

jawab, dan Proses belajar hendaknya lebih mengembangkan 

motivasi intrinsik siswa. Selain itu penciptaan hubungan baik 

antara guru dengan siswa, anak didik dengan anak didik, 

merupakan syarat keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan 

kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya 

proses pembelajaran yang kondusif. Jika hal tersebut sudah 

tercapai maka upaya mewujudkan pengelolaan kelas yang efektif 

dan efisien di Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok 

Dalem Semboro Kabupaten Jember dapat dicapai dengan baik.
16

 

                                                

15
 Afifah, Wawancara, Selasa, 22 Maret 2016 

16
 Suryadi, wawancara, Jum’at, 25 Maret 2016 
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2. Kompetensi Guru dalam Menciptakan Pembelajaran Kreatif di 

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember tahun pelajaran 2015/2016 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, guru yang profesional 

mempunyai peranan yang sangat urgen dalam mengembangkan kreativitas 

siswa, apalagi siswa yang bersangkutan mempunyai kreativitas yang baik 

dan berhubungan dengan pelajaran. Seorang siswa harus dapat 

mengembangkan kreativitasnya guna untuk memupuk bakat yang 

dimilikinya sehingga kreativitasnya berkembang. 

Kreatifitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

minat dan semangat belajar siswa. Kreatifitas ini dapat ditimbulkan sejak 

dini dengan menciptakan iklim dan kondisi belajar yang kondusif, 

sehingga dengan suasana belajar yang kondusif tersebut dapat merangsang 

pemikiran dan keterampilan kreatifitas anak.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Trini Puji Astutik, guru kelas III: 

Untuk dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif, diperlukan 

kompetensi guru yang dapat menciptakan dan membawa suasana 

belajar yang kondusif, siswa kreatif dan guru harus mampu 

membawa kearah pembelajaran yang kreatif, misalnya guru dapat 

melakukan tugas untuk membuat alat-alat yang dapat digunakan 

untuk berhitung pada pelajaran matematika. Untuk melaksanakan 

tugas ini kreatifitas siswa akan diuji, sehingga hasil tugas siswa ini 

akan bermacam-macam, misalnya ada yang membuat alat dengan 

lidi yang dibentuk stik, ada juga yang membuat tabel perkalian. 

Sehingga dengan tugas-tugas seperti ini kreatifitas siswa dalam 

belajar akan muncul”.
17

 

 

                                                

17
 Trini Puji Astutik, wawancara, Jum’at, 25 Maret 2016 
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Demikian pula hasil wawancara peneliti dengan guru di 

Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember, 

Ibu Sofiatul Hasanah mengatakan :  

Salah satu ciri kegiatan pembelajaran yang kreatif adalah guru 

melakukan langkah-langkah dalam pembelajaran, misalnya dengan 

mengembangkan kegiatan pembelajaran yang beragam; membuat 

alat bantu belajar yang berguna meskipun sederhana, guru dapat 

membuat media pembelajaran maupun membeli yang harus 

disesuaikan dengan keuangan sekolah.
18

 Saya biasanya pada 

pelajaran Fiqih memberikan tugas kepada anak-anak untuk 

membawa media pelajaran dari rumah, misalnya membawa buku-

buku tentang bacaan sholat, membawa VCD dan membawa 

peralatan sholat seperti mukena dan sarung. Sedangkan siswa yang 

kreatif dalam hal merancang atau membuat sesuatu dan menulis 

atau mengarang, siswa juga harus berusaha berpikir kritis agar 

mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif.
19

  

 

Luluk Sulistiyo Wati selaku guru kelas VI mengatakan :  

Agar pembelajaran memiliki nilai kreatif saya biasanya 

memberikan tugas kepada siswa beragam, misalnya dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema mengarang. Saya hanya 

memberikan perintah karangan bebas, maka di sini akan muncul 

nilai kreatifitas dari siswa, hasil dari mengarang siswa akan 

bermacam-macam. Ada yang mengarang dengan tema keindahan 

alam, rekreasi, pengalaman liburan dan lain-lain. Nilai-nilai 

kreatifitas ini yang selalu saya tekankan dalam pelajaran agar anak-

anak semakin berkembang kemampuannya.
20

  

 

Guru yang profesional, dengan kemampuannya akan dapat 

menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreatifitas anak 

didiknya. Dengan kompetensi profesionalnya guru dapat merencanakan 

pembelajaran dengan baik, menguasai materi pelajaran dengan sempurna 

sehingga dengan perencanaan dan penguasaan materi pelajaran tersebut 
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guru profesional mampu menyampaikan bahan pelajaran dengan metode 

yang dapat sesuai, sehingga siswa dapat menangkap dan memahami 

pelajaran yang diberikan gurunya dengan baik pula.  

3. Kompetensi Guru dalam Menciptakan Pembelajaran Efektif di 

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016 

Dalam kegiatan Pembelajaran agar mendapatkan hasil yang 

maksimal maka diperlukan adanya pengelolaan atau administrasi. Tanpa 

ada pengelolaan tersebut mustahil lembaga dapat menyelenggarakan 

pendidikan dengan baik dan mustahil pula orang-orang dalam lembaga 

tersebut dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan kompetensinya 

masing-masing. Akan tetapi jika semua personil di sekolah tersebut dapat 

dikelola dengan baik maka semua personil yang ada dalam sekolah 

tersebut dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan kompetensinya 

masing-masing sehingga mereka semua dapat bekerja sama dengan baik.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Siti Maisaroh guru kelas II : 

“Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, maka diperlukan 

pengelolaan kelas agar mendukung terhadap pencapaian 

pengelolaan pembelajaran yang efektif tersebut. Guru yang 

profesional diharapkan mampu ikut menciptakan pembelajaran 

yang efektif baik dalam proses maupun dalam mencapai tujuan 

akhir pembelajaran, yaitu ketuntasan. Sehingga dengan 

pembelajaran yang efektif akan dicapai kondisi yang optimal dalam 

kegiatan Pembelajaran sehingga tujuan pendidikan yang telah 

dicanangkan bersama dapat tercapai efektif pula, baik efektif 

waktu, biaya maupun saat proses berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran”.
21
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Sebagaimana dikatakan oleh Choiriyah untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif maka dari guru harus menguasai materi 

yang akan diajarkan, dalam pembelajaran harus banyak 

memberikan contoh-contoh kongkrit, sehingga siswa lebih mudah 

memahami pelajaran, selalu menghargai siswa dan memotivasi 

siswa, memahami tujuan pembelajaran, mengajarkan keterampilan 

pemecahan masalah, menggunakan metode yang bervariasi, 

mengembangkan pengetahuan pribadi dengan banyak membaca, 

dan melaksanakan penilaian yang tepat dan benar. Sedangkan 

siswa dituntut menjadi pembelajaran yang efektif dalam arti : 

menguasai pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang 

diperlukan dan mendapat pengalaman baru yang berharga dan 

selalu mengikuti pelajaran dengan rajin dan sungguh-sungguh.
22

 

 

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem 

Semboro Kabupaten Jember menyatakan bahwa keadaan aktif 

tidaklah cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak 

menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Sebab, belajar memiliki sejumlah tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif, 

tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tidak ubahnya 

seperti bermain biasa, karena kompetensi dasar dalam proses 

pembelajaran tidak akan tercapai, jika kompetensi dasar dalam 

pembelajaran tidak tercapai, maka mustahil ketuntasan dalam 

belajar akan tercapai pula.
23

  

 

Mengacu pada beberapa hasil wawancara di atas maka dapat 

dipahami bahwa pembelajaran yang efektif merupakan pembelajaran 

dengan ditandai oleh penguasaan materi yang akan diajarkan oleh guru, 

pembelajaran dengan memberikan contoh-contoh kongkrit agar siswa 

lebih mudah memahami pelajaran, guru menghargai siswa dan 

memotivasi siswa, dan guru menggunakan metode yang bervariasi. 

Sedangkan siswa dituntut menjadi pembelajaran yang efektif dalam arti : 

menguasai pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang 
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diperlukan dan mendapat pengalaman baru yang berharga dan selalu 

mengikuti pelajaran dengan rajin dan sungguh-sungguh sehingga apa 

yang diberikan guru dapat diserap dan dipahami siswa dengan baik. 

Berdasarkan paparan data di atas, selanjutnya dapat dibuat tabel 

temuan penelitian, sebagai berikut:  

No Fokus Penelitian  Temuan Penelitian  

1 Kompetensi guru dalam 

menciptakan 

pembelajaran aktif 

a. Keterlekatan pada tugas (commitmenth) 

yaitu materi, metode, dan strategi 

pembelajaran yang disampaikan guru 

bermanfaat bagi siswa 

b) Guru menciptakan pembelajaran dengan 

memberikan wewenang kepada siswa 

untuk berfikir kritis dan bertanggung 

jawab 

c) Guru selalu mendorong siswa untuk 

mengembangkan motivasi intrinsiknya  

2 Kompetensi guru dalam 

menciptakan 

pembelajaran kreatif  

a. Guru mengembangkan kegiatan 

pembelajaran, misalnya dalam segi 

metode dan media  

b) Guru membuat alat bantu belajar yang 

berguna meskipun sederhana 

c) Siswa dituntut kreatif juga misalnya 

menyediakan alat-alat yang berhubungan 

dengan materi   

3 Kompetensi guru dalam 

menciptakan 

pembelajaran efektif 

a. Dalam pembelajaran guru berusaha 

menyesuaikan antara materi dengan 

waktu yang ditentukan  

b. Guru banyak memberikan contoh-contoh  

c. Guru menggunakan metode yang 

bervariasi 

d. Siswa juga memahami apa yang 

disampaikan oleh guru 

e. Siswa mengikuti pelajaran dengan rajin 

dan sungguh-sungguh 
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C. Pembahasan Temuan 

Dalam pembahasan temuan ini diungkapkan tentang Kompetensi 

guru dalam Menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan efektif di 

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten 

Jember 2015/2016. Sebagaimana data yang diperoleh dari observasi, hasil 

wawancara dengan kepala sekolah, guru dan siswa, diperoleh temuan 

penelitian sebagai berikut :  

1. Kompetensi Guru dalam Menciptakan Pembelajaran Aktif di 

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016 

Kompetensi guru merupakan syarat bagi seorang guru dalam 

rangka menjalankan tugas profesionalnya. Sebagaimana dikatakan oleh 

Muhibbin pada Bab 2 “Menurut Mcleod dikutip oleh Syah pengertian 

dasar kompetensi (competency) adalah kemampuan atau kecakapan. 

Disamping berarti kemampuan, Kompetensi juga berarti: …The state of 

being legally competent or qualified, yakni keadaan berwenang atau 

memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Adapun kompetensi guru 

(teacher competency) menurut Barlow dikutip oleh Syah, ialah The ability 

of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately. 

Artinya, kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 
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melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan 

layak”.
24

 

Demikian juga dengan kompetensi yang dimiliki guru-guru di 

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember sudah memenuhi bidang keahlian yang dimiliki oleh 

guru. Yang menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian 

Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember sudah sesuai dengan bidang 

dan gelar yang dimilikinya, yaitu telah menyelesaikan pendidikan sarjana, 

maka guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem 

Semboro Kabupaten Jember sudah dianggap berkompetensi. Sehingga 

dengan kompetensi yang dimilikinya, guru di Madrasah Ibtidaiyah Zainul 

Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember sudah dapat 

melaksanakan tugas profesinya secara layak dan bertanggung jawab.  

Dengan kemampuan kompetensinya tersebut, guru di Madrasah 

Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember 

dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, sehingga siswa merasa sangat 

antusias dalam mengikuti pelajaran. Demikian juga dengan pernyataan 

yang dilontarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian 

Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember yaitu Juwaini Afandi bahwa 

dengan kompetensinya, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang kondusif, membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran serta 
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efektif dalam penggunaan waktu yang disesuaikan dengan materi pelajaran 

yang akan disampaikan.  

Berdasarkan penyajian data dan analisisnya serta ditunjang oleh 

temuan, baik dari wawancara maupun saat observasi penelitian maka dapat 

dikatakan bahwa guru-guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Zainul 

Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember merupakan guru 

yang berkompetensi, sehingga dengan kompetensinya tersebut guru dapat 

menciptakan pembelajaran yang aktif.  

Guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok 

Dalem Semboro Kabupaten Jember diharapkan mampu dalam 

menciptakan pembelajaran yang aktif. Yang dimaksud aktif dalam skripsi 

ini adalah siswa yang aktif dalam proses pembelajaran karena merupakan 

akibat dari pembawaan dan kompetensi guru yang mampu menciptakan 

keaktifan siswa dalam belajar tersebut.  

Sebagaimana dikatakan Asmani “aktif dimaksudkan bahwa dalam 

proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa, 

sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan 

gagasan. Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar 

dalam membangun pengetahuan nya. Bukan proses pasif yang hanya 

menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Jika pembelajaran 

tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan aktif, maka 

pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. Peran aktif 

dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi kreatif, 
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yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang 

lain”.
25

 

Demikian pula yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan 

Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember, berdasarkan hasil 

wawancara dengan beberapa pihak dan observasi penulis di Madrasah 

Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro Kabupaten Jember 

dapat dikatakan bahwa dengan kompetensi guru mampu menciptakan 

pembelajaran yang aktif, yaitu pembelajaran yang ditandai dengan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, baik aktif dalam mengikuti 

pelajaran, aktif menjawab pertanyaan yang diajukan guru, bahkan aktif 

bertanya pada saat ada kesulitan ketika mencerna penjelasan yang 

disampaikan oleh guru. Kondisi siswa yang aktif ini akan sangat 

menguntungkan guru, karena guru bukan lagi sebagai center dalam 

pembelajaran, akan tetapi guru dapat menjadi mediator bagi keberhasilan 

siswa dalam pembelajarannya.  

2. Kompetensi Guru dalam Menciptakan Pembelajaran Kreatif di 

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember tahun pelajaran 2015/2016 

Dalam proses pembelajaran, tentu diharapkan munculnya segala 

bentuk kreatifitas, baik dari guru maupun dari siswa. Dengan kreatifitas 

tersebut, proses pembelajaran akan berjalan dengan Setiap pendidik dan 

orang tua peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan potensi awal 
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anaknya yang menakjubkan, agar kreatifitas dalam belajar dan gaya 

belajar peserta didik dapat dikembangkan. Menurut Chaplin kreatif 

berkenaan dengan penggunaan atau upaya memungsikan kemampuan 

mental produktif dalam menyelesaikan masalah, atau upaya 

pengembangan bentuk-bentuk artistik dan mekanis, biasanya dengan 

maksud agar orang mampu menggunakan informasi yang tidak berasal 

dari perluasan konseptual dari sumber-sumber informasi. Kreatif belajar 

dapat ditunjukkan oleh guru dalam: membuat soal, menyusun pertanyaan, 

variasi dalam memperoleh informasi dan penyelesaian, mengerjakan soal 

dalam berbagai cara, wawancara lebih dari seorang, dan identifikasi 

pekerjaan.
26

  

Dari teori Sagala tersebut, telah diimplementasikan dalam bentuk 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem 

Semboro Kabupaten Jember. Dengan kompetensi yang dimilikinya, guru 

telah mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, dimana siswa 

mampu mengembangkan kreatifitasnya dalam pembelajaran. Salah satu 

bentuk kreatifitas siswa dalam pembelajaran adalah pada saat observasi di 

kelas pada pelajaran Fiqih penulis melihat bentuk kreatifitas siswa dalam 

menterjemahkan perintah guru Fiqih. Pada pelajaran sebelumnya guru 

meminta siswa untuk menyiapkan media pelajaran yang berkenaan dengan 

materi pelajaran yaitu tentang sholat. Ketika waktu yang ditentukan 

banyak siswa yang membawa media, misalnya gambar-gambar orang yang 
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sedang sholat, bahkan ada beberapa siswa yang membawa VCD 

pembelajaran tentang sholat.  

Dari deskripsi di atas dapat dikemukakan bahwa guru telah 

mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, khususnya telah mampu 

meningkatkan kreatifitas siswa dalam pembelajaran. Dengan 

berkembangannya kreatifitas siswa dalam pembelajaran, siswa akan 

mudah mengembangkan sendiri ilmu pengetahuannya tidak hanya 

bersikap pasif dengan menunggu perintah dari gurunya.  

3. Kompetensi Guru dalam Menciptakan Pembelajaran Efektif di 

Madrasah Ibtidaiyah Zainul Ihsan Jatian Pondok Dalem Semboro 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016 

Pembelajaran efektif adalah dambaan semua orang, baik dari 

pihak sekolah, guru, siswa maupun masyarakat. Karena dengan 

terciptanya pembelajaran yang efektif, efektif juga dalam penggunaan 

waktu sehingga akan lebih menghemat biaya dan tenaga.  

Dalam teori yang dikemukakan Asmani bahwa efektif berarti 

proses pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa. Keadaan aktif tidaklah 

cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa 

yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. 

Sebab, belajar memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 
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Jika pembelajaran hanya aktif, tetapi tidak efektif, maka pembelajaran 

tersebut tidak ubahnya seperti bermain biasa.
27

 

Berdasarkan fakta yang diperoleh pada saat wawancara 

Sebagaimana dikatakan Siti Maisaroh bahwa untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif, maka diperlukan pengelolaan kelas agar 

mendukung terhadap pencapaian pengelolaan pembelajaran yang efektif 

tersebut. Guru yang profesional diharapkan mampu ikut menciptakan 

pembelajaran yang efektif baik dalam proses maupun dalam mencapai 

tujuan akhir pembelajaran, yaitu ketuntasan. Sehingga dengan 

pembelajaran yang efektif akan dicapai kondisi yang optimal dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pendidikan yang telah dicanangkan 

bersama dapat tercapai efektif pula, baik efektif waktu, biaya maupun saat 

proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran.
28

 

Berdasarkan deskripsi di atas dapat dikemukakan bahwa antara 

teori dan fakta yang ditemukan di lapangan terjadi kesesuaian, artinya 

kenyataan di lapangan sesuai dengan teori pembelajaran bahwa peran 

kompetensi guru sangat membantu dapat menciptakan pembelajaran yang 

efektif, sehingga dengan pembelajaran yang efektif tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan mudah. Dengan demikian temuan dalam penelitian 

ini semakin menguatkan teori dalam efektif pembelajaran sebagaimana 

pendapat Asmani.  
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