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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru memiliki tugas dan peran penting dalam dunia pendidikan. Guru 

merupakan jabatan profesi tidak semua orang sanggup menjalankannya karena 

disamping pandai dalam bidang keilmuan, guru juga harus memiliki keahlian 

khusus. Pekerjaan ini juga memikul tanggung jawab yang begitu besar . Orang 

yang pandai saja, belum tentu disebut sebagai guru. Untuk dianggap menjadi 

seorang guru diperlukan kreteria khusus serta memiliki kualifikasi agar bisa 

disebut sebagai guru profesional. 

Guru juga sering diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai 

orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi (fitrah) siswa baik potensi kognitif, 

potensi apektif, maupun potensi psikomotorik
1
 Sebagai guru yang profesional 

terdapat seperangkat tugas yang harus di laksanakan oleh guru berhubungan 

dengan profesinya sebagai pengajar. Secara garis besar, tugas guru yaitu menjadi 

pengelola dalam proses pembelajaran dan tugas-tugas lain yang tidak secara 

langsung berhubungan dengan proses pembelajaran yang dapat menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran. Jadi profesionalisme seorang guru merupakan 

suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu 

                                                           
1
 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru menjadi 

Pendidik yang dicintai dan diteladani Siswa ,(Bandung: Nuansa,2016), h.24  
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pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum dan perkembangan manusia 

termasuk gaya belajar.  

Tugas pokok seorang guru adalah mendidik peserta didiknya dalam 

berbagai keilmuan dalam rangka mencapai tujuan dalam meningkatkan 

pendidikan yang bermutu dan berkualiatas. Menjadi guru adalah pilihan prestasi 

yang mulia, oleh karenanya merupakan kewajiban guru untuk menjaga kemuliaan 

profesinya dengan cara melaksanakan pengabdiannya secara profesional. 

Demikian peranan penting dalam kerangka sistem pendidikan yang menentukan 

berhasil atau gagalnya suatu proses pendidikan. Dengan demikian guru dituntut 

harus memiliki kompetensi. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang 

guru adalah kompetensi profesional.  

Pendidikan merupakan sarana utama di dalam upaya meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang diatur oleh 

masyarakat atau pemerintah, sedangkan sekolah merupakan suatu lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan secara formal. Di dalam dunia pendidikan adanya 

proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru 

dengan peserta didik. Dimana seorang guru harus bisa mempengaruhi peserta 

didiknya, supaya mereka dapat memahami dan mengerti yang di ajarkan oleh 

gurunya. Oleh karena itu, di dalam mengajar guru harus bisa berinteraksi dengan 

siswanya. Kemudian untuk terjadinya interaksi guru dengan siswa dalam belajar 

mengajar diperlukan perencanaan program yang matang, karena dengan 
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sendirinya keberhasilan belajar siswa akan di tentukan pula oleh perencanaan 

yang dibuat oleh guru.  

Guru yang teruji kompetensinya akan lebih mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga mampu 

mengembangkan potensi seluruh peserta didiknya secara optimal. Dengan 

demikian, uji kompetensi guru merupakan sesuatu yang penting dilakukan 

terhadap setiap guru, dan calon guru. hal ini penting, terutama untuk 

mempersiapkan guru kreatif, profesional dan menyenangkan. 

Oleh karenanya diperlukan seorang guru yang bukan hanya berperan 

sebagai pengajar (instruksional) tetapi juga memiliki peran sebagai pendidik 

(educational) dan sebagai pemimpin (manajerial) 

1. Peran sebagai pengajar (instruksional) 

Peran ini mewajibkan guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan 

standar isi dan standar kelulusan yang dijabarkan dalam silabus berupa 

informasi,fakta,serta tugas dan keterampilan yang harus dikuasai peserta 

didik
2
 

2. Peran sebagai pendidik (educational) 

Peran guru tidak hanya sebagai pengajar saja, tetapi lebih kompleks lagi 

yaitu sebagai pendidik. Peran sebagai seorang pendidik merupakan tugas 

yang tidak ringan. Sebab dengan sendirinya guru juga dituntut menguasai 

                                                           
2
 Erwin Widiasworo, Cerdas Pengelolaan Kelas, (Yogyakarta:Diva Press, 2018), h.80 
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materi pelajaran sekaligus memiliki sikap, karakter dan akhlak yang baik 

agar dapat dijadikan panutan
3
  

3. Peran sebagai pemimpin (manajerial) 

Guru tidak hanya dituntut untuk menjadi sosok yang mampu 

menyampaikan dan mengajarkan materi di kelas secara formal, tetapi juga 

dituntut memiliki kemampuan dalam menangani permasalahan yang 

dihadapi peserta didik. Guru juga dituntut untuk dapat memberikan segala 

macam yang dibutuhkan pesrta didik dimanapun, kapan pun dan 

bagaimanapun kondisinya, oleh karena itu, guru harus memiliki 

kemampuan sebagai manajer.
4
 

Ketiga peran diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan 

yang wajib dimiliki oleh seorang guru yang profesional, sehingga mampu 

menghasilkan para siswa yang berkualitas bukan hanya berprestasi di lingkungan 

sekolahnya tetapi juga mampu bersaing dengan sekolah sekolah lain dan dapat 

mengukir prestasi   

Namun faktanya yang terjadi, jangankan mencetak prestasi para siswa 

yang mampu bersaing dengan sekolah sekolah yang lain, untuk  menyampaikan 

materi pelajaran yang sesuai dengan standar isi dan standar kelulusan yang 

dijabarkan dalam silabus berupa informasi, fakta, serta tugas dan keterampilan 

yang harus dikuasai peserta didik, tidak sedikit guru yang belum mampu 

menjalankan peran tersebut. Ditambah lagi dengan metode pengajaran yang 

                                                           
3
 Ibid, h.83 

4
 Ibid, h.85 
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membosankan dengan hanya mengandalkan metode ceramah sehingga membuat 

situasi pembelajaran yang terkesan monoton dan pasif.   

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan guru akidah akhlak 

kelas VII di MTs An-nur Kota Cirebon terdapat sekurang kurangnya 2 (dua) 

faktor penyebab kurangnya minat belajar yang dialami siswa diantaranya adalah 

1. Metode pembelajaran yang selama ini mendominasi adalah metode 

ceramah 

2. Pembelajaran terasa monoton dan membosankan karena belum ada 

penggunaan metode, media, maupun strategi pembelajaran yang efektif  

dalam meningkatkan minat belajar siswa 

Kedua faktor tersebut membuktikan bahwa pembelajaran di sekolah 

sekolah saat ini masih sangat bergantung terhadap pikiran sadar saja, tanpa 

melibatkat alam bawah sadar para siswa. Kalau seandainya pikiran alam bawah 

sadar bisa dimanfaatkan oleh guru dalam rangka meningkatkan minat belajar 

siswa maka akan menghasilkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. 

Untuk mewujudkannya maka diperlukan sinergitas antara profesionalitas seorang 

guru ketika mengajarkan dengan metode yang diajarkan dalam proses 

pembelajaran, karena sejauh ini penggunaan metode yang diajarkan di sekolah 

masih belum bisa mendongkrak para siswa untuk gemar belajar. Oleh karenanya 

dengan menggunakan metode hypnoteaching diharapkan mampu untuk 

meningkatkan minat belajar siswa secara signifikan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 
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SISWA MELALUI METODE HYPNOTEACHING PADA MATA 

PELAJARAN AKIDAH AKHLAK KELAS VII DI MTs AN-NUR KOTA 

CIREBON” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat penulis simpulkan Identifikasi masalah 

dalam penelitian ini  

1. Pada umumnya masih banyak yang belum memahami metode 

hypnoteaching 

2. Kurangnya pemahaman orang terhadap efektifitas dari metode 

hypnoteaching 

3. Minat belajar siswa kelas VII di MTs An-nur Kota Cirebon yang tergolong 

rendah karena pembelajaran yang cenderung membosankan 

4. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang rendah karena rendahnya 

minat belajar 

5. Perhatian siswa yang tergolong kurang sehingga berdampak pada 

kemampuan menyerap dan memahami materi pelajaran 

  

C. Fokus Masalah dan Subfokus 

Untuk mempermudah penulis untuk menganalisis hasil penelitian, maka 

penelitian ini difokuskan terhadap Guru Akidah Akhlak di MTs An-nur Kota 

Cirebon dalam upaya memingkatkan minat belajar siswa melalui metode 

hypnoteaching  yang meliputi tujuan, kegiatan proses belajar mengajar yang 
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dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil yang dicapai, serta faktor pendukung 

dan penghambat dalam pelaksanaan metode hypnoteaching. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, menghasilkan masalah pokok yang di analisis 

selanjutnya. Dalam hal ini penulis akan bertolak dari upaya untuk menjawab 

perincian masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara guru meningkatkan minat belajar siswa melalui metode 

hypnoteaching pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs An-

nur Kota Cirebon ?  

2. Apakah metode hypnoteaching dapat meningkatkan minat belajar siswa 

pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs An-nur Kota 

Cirebon? 

3. Sejauh mana peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah 

akhlak kelas VII di MTs An-nur Kota Cirebon setelah melalui 

pembelajaran menggunaan metode hypnoteaching? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu 

1. Untuk mengetahui cara guru meningkatkan minat belajar siswa melalui 

metode hypnoteaching pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di 

MTs An-nur Kota Cirebon  
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2. Untuk mengetahui apakah metode hypnoteaching dapat meningkatkan 

minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs 

An-nur Kota Cirebon 

3. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan minat belaja siswa pada mata 

pelajaran akidah akhlak kelas VII di MTs An-nur Kota Cirebon setelah 

melalui pembelajaran menggunakan metode hypnoteaching 

 

F. Kegunaan Penelitan 

1. Secara Teoritis 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 

kajian dalam upaya untuk mendalami bidang pendidikan Agama Islam 

khususnya berkaitan dengan konsep metode hypnoteaching dalam upaya 

meningkatkan minat belajar siswa 

2. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia 

pendidikan untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui metode 

hypnoteaching yang dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi siswa 

khususnya dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam dan umumnya 

bidang studi yang lain 
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G. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini berisi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lainnya saling 

memiliki keterkaitan dan disusun dengan menggunakan sistematika sebagai 

berikut 

BAB I Pendahuluan  

Dalam bab ini, memuat secara umum isi skripsi yang terdiri latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, fokus masalah dan subfokus, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II Landasan Teori   

Dalam bab ini beisi pertama kajian teoritis meliputi pengertian 

hypnoteaching, unsur unsur hypnoteaching, langkah-langkah hypnoteaching, 

kelebihan metode hypnoteaching, hambatan dalam Pelaksanaan metode 

hypnoteaching, hasil belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. kedua, hasil 

penelitian yang relevan dan ketiga, kerangka penelitian/ konseptual 

BAB III Metodologi Penelitian  

Dalam bab ini, memuat lima sub bab yaitu pertama desain penelitian 

meliputi: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap pasca lapangan, 

kedua: setting penelitian, tempat dan waktu penelitan meliputi :settting penelitian, 

subjek dan objek penelitian, ketiga data dan sumber data, meliputi: data primer 

dan data sekunder. keempat, teknik pengumpulan data dan kelima pemeriksaan 

keabsahan data. 
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BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan :  

Dalam bab ini, terdiri dari dua sub bab yaitu pertama deskripsi data hasil 

penelitian meliputi : propil madrasah dan hasil penelitian serta yang kedua yaitu 

pembahasan 

BAB V Kesimpulan Dan Saran  

Dalam bab ini, terdiri dari dua sub bab yaitu: kesimpulan dari hasil 

penelitian dan Saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Pengertian Hypnoteaching 

Hypnoteaching berasal dari kata hipnosis yang berarti mensugesti dan 

teaching yang berarti mengajar. Jadi hypnoteaching merupakan bentuk sikap 

dari seorang guru untuk mensugesti siswa dengan tujuan memberi 

pembelajaran yang baik sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa 

tersebut.
5
 Hypnoteaching merupakan improvisasi dari sebuah metode 

pembelajaran yang menggunakan sugesti-sugesti positif untuk mencapai alam 

bawah sadar anak didik. Hypnoteaching sebenarnya merupakan salah satu 

teknik yang menggabungkan antara ilmu hipnosis, komunikasi, psikologi dan 

teknik pengajaran di kelas. 

Dalam penyampaian materi pelajaran, guru menggunakan bahasa-

bahasa bawah sadar, yakni bahasa persuasif,  yang akan menimbulkan 

ketertarikan tersendiri bagi anak didik. Kata hypnoteaching merupakan 

paduan dari dua kata yaitu hipnosis dan teaching. Hipnosis berarti mensugesti 

dan teaching berarti mengajar. Dapat diartikan bahwa hypnoteaching adalah 

Seni berkomunikasi dalam proses pengajaran dengan cara mengekplorasi 

alam bawah sadar, sehingga anak didik menjadi fokus, relaks dan sugestif 

dalam menerima materi pelajaran yang diberikan. 

                                                           
5
 Ega Rima Wati dan Shinta Kusuma, Menjadi Guru Hebat dengan Hypnoteaching,( Kata Pena, 

2016 ) h. 5 
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Dalam hypnoteaching, guru bertindak sebagai penghipnotis dan anak 

didik berperan sebagai suyet atau orang yang dihipnotis. Guru tidak perlu 

menidurkan anak didik ketika melakukan hypnoteaching, tetapi cukup 

memberikan bahasa yang persuasif dalam berkomunikasi dengan anak didik 

dan memahami pola kerja pikiran anak didik yang sebenarnya sehingga apa 

yang dikomunikasikan oleh guru sesuai dengan harapan si anak didik.     

Bahasa yang disampaikan tersebut harus mudah dipahami oleh anak didik, 

karena sangat tidak mungkin bila melakukan hipnosis tanpa suyet  paham 

akan maksud dari si penghipnotis. 

2. Unsur unsur Hypnoteaching 

Unsur-unsur hypnoteaching yang harus diperhatikan guru selama kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Penampilan guru yang baik, hal ini bertujuan meningkatkan rasa percaya 

diri serta sebagai daya magnet yang kuat bagi siswa; 

b. Sikap empatik guru, dapat menciptakan hubungan yang baik antara guru 

dengan siswa karena seorang guru yang memiliki sikap empatik selalu 

berupaya dengan berbagai daya membantu siswanya yang membutuhkan 

c. Rasa simpati kepada para siswa, sehingga siswa pun akan menaruh 

simpati kepada guru 

d. Penggunaan bahasa yang merupakan refleksi dari bahasa hati, sehingga 

apa yang keluar dari lisan melambangkan keadaan hati dan perasaan 

e. Peraga ( bagi yang kinestetik) 
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f. Motivasi terhadap siswa dengan cerita atau kisah, salah satu faktor 

keberhasilan hypnoteaching adalah menggunakan teknik cerita dan kisah 

dari orang orang yang sukses   

3. Langkah langkah Penerapan Metode Hypnoteaching 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan 

hypnoteaching adalah 

a. Niat dan motivasi dalam diri 

Kesuksesan seseorang tergantung pada niat seseorang untuk 

bersusah payah dan kerja keras dalam mencapai kesuksesan tersebut. Niat 

yang besar akan memunculkan motivasi serta komitmen yang tinggi pada 

bidang yang di tekuni. 

b. Pacing 

Langkah kedua ini adalah langkah yang sangat penting. Pacing 

berarti menyamakan posisi, gerak tubuh, bahasa, serta gelombang otak 

dengan orang lain atau peserta didik. Prinsip dasar di sini adalah “manusia 

cenderung, atau lebih suka berkumpul / berinteraksi dengan sejenisnya / 

memiliki banyak kesamaan”. Secara alami dan naluriah, setiap orang pasti 

akan merasa nyaman dan senang untuk berkumpul dengan orang lain yang 

memiliki kesamaan dengannya sehingga akan merasa nyaman berada di 

dalamnya. Dengan kenyamanan yang bersumber dari kesamaan 

gelombang otak ini, maka setiap pesan yang disampaikan dari orang satu 

pada orang-orang yang lain akan dapat diterima dan dipahami dengan 

sangat baik. 
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. Gunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang sering 

digunakan oleh siswa-siswa kita. Kalau perlu gunakan bahasa gaul yang 

sedang trend di kalangan siswa-siswa. Lakukan gerakan-gerakan dan 

mimik wajah yang sesuai dengan tema bahasan kita, sangkutkan tema 

pelajaran yang kita bawakan dengan tema-tema yang sedang trend di 

kalangan siswa-siswa kita. 

Dalam membaca pikiran siswa, komunikasi haruslah dilakukan 

dengan tepat. Gunakanlah hati nurani saat berkomunikasi. Kata kata 

adalah cerminan isi hati seseorang. Setiap orang berpeluang untuk 

menginterpretasi setiap pesan yang kita produksi dan kita komunikasikan. 

Untuk itu sesungguhnya kata kata atau sikap adalah informasi tentang diri 

siswa anda, tentang siapa siswa anda dan bagaimana karakter siswa anda. 

Sebuah pesan akan membangun citra diri siswa anda.
6
   

Selalu update pengetahuan kita tentang tema, bahasa hingga gosip 

terbaru yang sedang trend di kalangan siswa. Dengan melakukan hal-hal 

tersebut, maka tanpa sadar gelombang pikiran kita telah sama dengan para 

siswa. Akibatnya adalah siswa-siswa kita merasa nyaman untuk bertemu 

dengan kita. 

c. Leading 

Leading berarti memimpin atau mengarahkan setelah proses 

pacing kita lakukan. Setelah melakukan pacing, maka peserta didik akan 

merasa nyaman dengan kita. Pada saat itulah hampir setiap apapun yang 

                                                           
6
 Damayanti, Buku Pintar Bahasa Tubuh dan Public Speaking untuk Guru ( Araska,2017 ) h.107 
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kita ucapkan atau tugaskan pada peserta didik, maka peserta didik akan 

melakukannya dengan suka rela dan bahagia. Sesulit apapun materinya, 

maka pikiran bawah sadar peserta didik akan menangkap materi pelajaran 

dengan mudah, maka sesulit apapun soal ujian yang diujikan, akan ikut 

menjadi mudah, dan peserta didik akan dapat meraih prestasi belajar yang 

gemilang. 

d. Gunakan kata positif 

Langkah berikutnya adalah langkah pendukung dalam melakukan 

pacing dan leading. Penggunaan kata positif ini sesuai dengan cara kerja 

pikiran bawah sadar yang tidak mau menerima kata negatif. Kata-kata  

yang positif dari pendidik dapat membuat peserta didik merasa lebih 

percaya diri dalam menerima materi yang diberikan. Kata-kata tersebut 

dapat berupa ajakan dan himbauan. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak 

boleh dilakukan oleh peserta didik, hendaknya menggunakan kata ganti 

yang positif untuk mengganti kata-kata negatif tadi. Sebagai contoh 

apabila akan menenangkan kelas yang ramai, biasanya kata perintah yang 

keluar adalah “jangan ramai”. Kata-kata “jangan ramai” ini dalam 

pengaplikasian hypnoteaching hendaknya diganti dengan “mohon tenang”, 

dan sebagainya. 

e. Berikan pujian 

Salah satu hal yang penting dalam pembelajaran adalah adanya 

„reward and punisment’. Pujian merupakan reward peningkatan harga diri 

seseorang. Pujian merupakan salah satu cara untuk membentuk konsep diri 
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seseorang. Maka berikanlah pujian dengan tulus pada peserta didik. 

Dengan pujian, seseorang akan terdorong untuk melakukan yang lebih dari 

sebelumnya. 

f. Modeling 

Modeling adalah proses memberi tauladan atau contoh melalui 

ucapan dan perilaku yang konsisten. Hal ini sangat perlu dan menjadi salah 

satu kunci hypnoteaching. Setelah peserta didik menjadi nyaman dengan 

kita. Maka perlu pula kepercayaan (trust) peserta didik pada kita 

dimantapkan dengan perilaku kita yang konsisten dengan ucapan dan 

ajaran kita. Sehingga kita selalu menjadi figur yang dipercaya. 

Demikian pula keteladanan bagi seorang guru, tidak saja harus 

ditunjukkan ketika berada di sekolah atau di lingkungan sekolah, tetapi 

dapat ditunjukkan di mana pun ia tinggal. Adanya Pameo yang 

mengatakan bahwa guru adalah sosok yang digugu dan ditiru memang 

bukan sekedar isapan Jempol.
7
 

Guru menjadi sosok yang digugu dan ditiru oleh murid. Dengan 

kata lain, guru menjadi teladan (role model) bagi murid muridnya. Ki 

Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional mengatakan bahwa peran 

guru adalah Ing Ngarso Sung tulodo (di depan memberi teladan), Ing 

Madyo Mangun Karso (di tengah membangun kemauan) dan Tut Wuri 

Handayani (di belakang memberikan dukungan moral)
8
 

                                                           
7
 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan,op.cit., h.50 

8
 Idris Apandi, Guru Kalbu,(Bandung:CV.Smile‟s Indonesia Institute,2015) h.4 
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Ada pepatah mengatakan ‟guru kencing berdiri, murid kencing 

berlari‟ Maksudnya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh guru akan 

ditiru oleh muridnya.mengingat posisinya tersebut, guru diharapkan dapat 

menjaga harkat, martabat, dan wibawanya. Walau demikian, bukan berarti 

guru harus jaim, menjaga jarak dengan murid-muridnya, dengan orang tua 

murid, dan masyarakat, karena guru juga manusia biasa yang dapat 

berbuat salah dan khilaf.
9
 

Oleh karenanya guru adalah profesi yang tidak bias dilakukan oleh 

sembarang orang.menjadi guru membutuhkan kemampuan khusus yang 

didapatkan melalui pendidikan selama waktu tertentu. Seorang guru harus 

memiliki modal yang kuat untuk menjadi guru. Ada empat modal yang 

perlu dimiliki oleh guru yaitu (1) modal Spiritual (2) modal moral (3) 

modal intelektual dan (4) modal social.
10

   

Penerapan Metode Hypnoteaching di kelas 

1. Membuat Yel-yel (Yelling) 

Yelling merupakan suatu kalimat yang telah disepakati antara guru 

dan anak didik yang diteriakkan secara bersama-sama.  Tujuannya untuk 

mengembalikan konsentrasi anak didik.Misalnya “bimba-aiueo… okee..” 

2. Jam emosi 

Jam emosi merupakan jam untuk mengatur emosi sehingga dapat 

melatih anak didik untuk mengendalikan emosinya. Jam emosi dibagi 

menjadi 4 bagian dan ditandai dengan warna atau tulisan sebagai berikut : 

                                                           
9
 Ibid., h.5 

10
 Ibid.,h.20 
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a. Jam tenang,  

misalnya ditandai dengan warna hijau atau ada tulisan “tenang”.    

Maksudnya bahwa anak didik diminta untuk tenang dan berkonsentrasi 

karena ada materi penting yang akan diajarkan oleh guru. 

b. Jam diskusi,  

misalnya diberi warna biru atau ada tulisan “diskusi”. Pada jam ini 

maksudnya bahwa anak didik diminta untuk melakukan aktivitas 

diskusi tentang materi yang baru saja disampaikan oleh guru 

c. Jam lepas,  

misalnya diberi warna kuning atau dengan tulisan “lepas”.    

Maksudnya anak didik diminta untuk meluapkan emosinya, boleh 

berbicara, tertawa, bermain dengan batas dan waktu tertentu asalkan 

tidak mengganggu kelas yang lain. 

d. Jam tombol,  

Misalnya diberi warna merah atau ada tulisan “tombol”. Jam ini 

maksudnya bahwa anak didik mengaktifkan kondisi aktif belajarnya 

kembali. 

3. Mengajarkan teman dan beri pujian 

Materi yang telah disampaikan oleh guru, didiskusikan oleh anak 

didik dengan cara mereka dapat melihat, mendengar, mengatakan dan 

melakukan. Mereka dibiasakan untuk mengajarkan kembali materi 

tersebut kepada teman yang lain, sehingga anak didik akan memahami 

materi pembelajaran yang telah mereka terima sebelumnya. Antar anak 
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didik yang sudah mengajarkan kepada temannya, lalu bergantian 

memberikan pujian. Misalnya “Terima kasih, penjelasanmu sangat 

bagus”. Apresiasi ini dapat menambah rasa percaya diri bahwa mereka 

telah mampu mengajarkan materi yang disampaikan guru. 

4. Pertanyaan ajaib 

Buat suatu pertanyaan khusus yang dapat membangun proses 

pembelajaran, memberikan solusi, meningkatkan potensi dan 

mengarahkan anak didik untuk menjadi lebih termotivasi dalam mengikuti 

pembelajaran.     Pertanyaan ini harus menggugah anak didik agar menjadi 

bersemangat dan termotivasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ajaib 

yang diajukan oleh guru. Misalnya, sebelum memulai pelajaran guru 

memberikan pertanyaan kepada anak didik 

“Anak-anak, apakah kalian suka membaca? Bagaimanakah membaca 

menurut kalian?” 

Melalui metode hypnoteaching tersebut diharapkan para pendidik 

dapat membantu merubah paradigma anak didik dari  “belajar itu 

membosankan, bikin capek, ngantuk, bete, lemes, nggak penting, stres, dan 

terpaksa”, menjadi “belajar itu adalah suatu proses yang menyenangkan”. 

Dengan begitu anak didik akan mencintai proses belajar dan 

menjadikan proses tersebut sebagai cara hidup (way of life) mereka,    yang 

nantinya akan melahirkan generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat 

dan terbentuknya generasi yang tangguh serta kreatif karena tidak 

menyerah dengan keadaan dan memiliki semangat belajar yang tinggi 
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serta negara menjadi maju karena memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas.  Guru harus meng up to date diri agar dapat memenuhi 

kebutuhan pendidikan tersebut dengan belajar berbagai hal baru berkaitan 

dengan metode pembelajaran. 

4. Kelebihan Metode Hypnoteaching 

Beberapa kelebihan hypnoteaching dalam proses belajar-mengajar adalah: 

a. Proses belajar mengajar menjadi lebih dinamis dan ada interaksi yang 

baik antara guru dan siswanya. 

b. Siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-

masing. 

c. Proses pemberian keterampilan banyak diberikan dalam hypoteaching. 

d. Proses pembelajaran dalam hypoteaching lebih beragam. 

e. Siswa dapat dngan mudah menguasai materi karena lebih termotivasi 

untuk belajar. 

5. Hambatan dalam Pelaksanaan Metode Hypnoteaching 

Terdapat beberapa hambatan untuk menerapkan metode 

hypnoteaching dalam kegiatan belajar mengajar, di antaranya sebagai berikut: 

a. Metode hypnoteaching belum banyak digunakan oleh para pendidik di 

Indonesia, sehingga penggunaan metode ini justru dipandang aneh oleh 

sebagian kalangan, terutama orang-orang yang belum sepenuhnya 

menyadari akan pentingnya peran hypnoteaching dalam mengoptimalkan 

kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut lebih diperparah lagi oleh adanya 

anggapan bahwa hipnotis adalah suatu hal yang negatif dan merugikan. 
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b. Banyaknya siswa yang ada dalam sebuah kelas menyebabkan kurangnya 

waktu dari pendidik untuk memberikan perhatian satu per satu kepada 

mereka. 

c. Hypnoteaching tidak memandang kuantitas, namun kualitas, sehingga 

menyebabkan terjadinya kekacauan terutama dalam masalah pembagian 

dan efektivitas ruangan. Namun, tentu saja hal ini masih bisa diatasi oleh 

pihak sekolah dengan mempersiapkan dan memikirkan segala hal yang 

diperlukan sebelum pelaksanaan dimulai. 

d. Meskipun hypnoteaching mempunyai manfaat besar, namun tidak bisa 

dipungkiri bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang instan. Sehingga, 

pelatihan yang dilakukan secara berulang-ulang sangat mungkin 

dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

e. Perlu pembelajaran agar pendidik bisa melakukan hypnoteaching. Sebab, 

pada dasarnya, tidak semua pendidik, baik guru, dosen, maupun praktisi 

pendidikan lainnya menguasai metode ini. Jika tidak, informasi mengenai 

hypnoteaching hanya akan menjadi wacana bagi mereka. 

f. Walaupun saat ini sudah banyak edaran di internet tentang adanya 

pelatihan hypnoteaching, namun biayanya sangat tinggi, sehingga 

menambah kesulitan bagi pendidik. 

g. Meskipun diantara para pendidik ada yang berani, bahkan sudah 

melakukan dan mengikuti pelatihan hypnoteaching, tetapi masih dalam 

jumlah yang sangat sedikit. 
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h. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk menunjang 

pelaksanaan metode hypnoteaching. 

i. Jarang sekali siswa menggunakan penalaran logis yang lebih tinggi, 

seperti kemampuan membuktikan atau memperlihatkan suatu konsep. Di 

samping itu, kebanyakan siswa juga masih pasif saat kegiatan belajar 

mengajar. 

6. Minat Belajar 

Pengertian Minat Sebelum kita mengetahui minat belajar maka kita harus 

mengetahui pengertian minat dan belajar. . Kata minat secara etimologi 

berasal dari bahasa inggris “ interest” yang berarti kesukaan, perhatian 

(kecenderungan hati pada sesuatu), keinginan. Jadi dalam proses belajar siswa 

harus mempunyai minat atau kesukaan untuk mengikuti kegiatan belajar yang 

berlangsung, karena dengan adanya minat akan mendorong siswa untuk 

menunjukan perhatian, aktivitasnya dan partisipasinya dalam mengikuti 

belajar yang berlangsung. Menurut Ahmadi (2009: 148) “Minat adalah sikap 

jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, dan 

emosi), yang tertuju pada sesuatu dan dalam hubungan itu unsur perasaan 

yang kuat”. Menurut Slameto (2003:180), “minat adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan”. Sedangkan 

menurut Djaali (2008: 121) “minat adalah rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. 

Sedangkan menurut Crow&crow (dalam Djaali, 2008: 121) mengatakan 

bahwa “minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang 
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untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman 

yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri”. Dari beberapa pendapat para ahli 

diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian minat adalah rasa ketertarikan, 

perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal, tanpa 

ada dorong. 

7. Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Belajar adalah sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif 

mantap berkat latihan dan pengalaman. belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman.
11

 Jadi belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni mengalami. Karena 

belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan 

perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku, misalnya pemuasan kebutuhan 

masyarakat dan pribadi secara lengkap. belajar juga diartikan sebagai 

learning is shown by a change in behavior as a result of experience, yang 

artinya belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

dari elemen yang penting dari pengertian yaitu : 

a. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman. 

b. Belajar merupakan perubahan tingkah laku, baik perubahan yang 

mengarah kepada kebaikan atau keburukan. 

                                                           
11

  Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Bumi Aksara 

2011) h.154   
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c. Proses belajar terutama mengerjakan hal-hal yang sebenarnya. Belajar apa 

yang diperbuat dan mengerjakan apa yang dipelajari.  

Dengan demikian jelaslah bahwa belajar merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan serta 

perkembangan pribadi dan perilaku individu Secara global, faktor-faktor yang 

mepengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam. 

1. Faktor Internal 

Faktor yang berasal dari dalam siswa (internal) meliputi tiga 

aspek, yakni : 

a. Aspek fisiologis 

Faktor fisiologi atau biologis meliputi segala hal yang 

berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani individu yang 

bersangkutan.
12

 Sehubungan dengan faktor fisiologis diantaranya 

adalah kondisi fisik yang normal dan kondisi kesehatan fisik  Kondisi 

organ tubuh yang lemah desertai pusing-pusing kepala, dapat 

menurunkan ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya 

pun kurang atau tidak berbekas. Diperlukan makanan dan minuman 

yang bergizi agar jasmani tetap bugar. 

b. Aspek psikologis 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kuantitas dan 

kualitas perolehan pembelajaran siswa, yakni : 

1. Intelegensi siswa 

                                                           
12

  Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif, (Puspa Swara, 2000) h.11 
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Intelegensi sebenarnya bukan persoalan otak saja, 

melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Akan tetapi, 

memang harus diakui bahwa peran otak dalam hubungannya 

dengan intelegensi manusia lebih menonjol daripada peran 

organ-organ tubuh lainnya, lantaran otak merupakan “menara 

pengontrol” hampir seluruh aktifitas manusia. 

Kecerdasan dibagi dalam tujuh  kelompok diantanya 

a. Kecerdasan linguistik (berkaitan dengan bahasa) 

b. Kecerdasan logis matematis (berkaitan dengan nalar logika 

dan matematika) 

c. Kecerdasan spasial (berkaitan dengan ruang dan gambar) 

d. Kecerdasan musikal (berkaitan dengan musik, irama dan 

bunyi/suara) 

e. Kecerdasan badani kinestetik (berkaitan badan dan gerak 

tubuh) 

f. Kecerdasan interpersonal (berkaitan hubungan antar pribadi, 

sosial) 

g. Kecerdasan intrapersonal (berkaitan dengan hal hal yang 

sangat mempribadi) 

Dua kecerdasan point a. dan b yaitu siswa yang memiliki dan 

mengembangkan  kecerdasan linguistik dan logis matematis 

dijamin pasti akan berhasil dalam situasi sekolah tradisiional
13

 

                                                           
13

 Julia Jasmine , Metode Mengajar Multiple Intelligences, (Bnndung; Nuansa, 2016)  h.14 
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2. Sikap siswa 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif 

berupa kecenderungan untuk merespon dengan cara yang relative 

tetap terhadap objek seperti, orang, barang dan sebagainya baik 

secara positif maupun negatif. 

3. Bakat siswa 

Secara umum bakat merupakan kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang. Setiap orang memiliki bakat dalam dirinya dalam 

arti berpotensi untuk mencapai prestasi secara maksimal. Bakat 

sesungguhnya adalah aktifitas yang disukai yang berasal dari 

internal individu
14

 

4. Minat siswa 

Berbeda dengan bakat, minat yang bisa disamakan 

dengan kesenangan dan sifatnya bisa berubah-ubah karena dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan.
15

 Secara sederhana minat berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang 

besar terhadap sesuatu. Minat tidak termasuk istilah populer 

dalam psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada 

faktor-faktor internal lainnya seperti : pemusatan perhatian, 

keingintahuan, motivasi dan kebutuhan. 

 

                                                           
14

 Munif Chatib, Orang Tuanya Manusia, ( Kaifa, 2012) h.141 
15

 Ibid,h.141 
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5. Motivasi siswa 

Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang melakukan sesuatu. Jadi motivasi untuk belajar adalah 

kondisi psikologi yang mendorong seseorang untuk belajar.
16

 

Motivasi berarti pemasok daya untuk bertingkah laku secara 

terarah. Meningkatkan motivasi belajar memegang peranan 

penting untuk mencapai hasil belajar yang optimal 

c. Aspek Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan 

Mendidik anak bagi orang tua merupakan tugas dan tanggung 

jawab yang tidak ditawar-tawar, karena tanggung jawab ini sangat 

penting dalam rangka mengembangkan anak secara utuh dan 

sempurna, sehingga nantinya anak menjadi manusia dewasa yang 

dapat mengemban kewajiban, menjalankan risalah dan menjalankan 

tanggung jawabnya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota 

masyarakat, warga Negara, warga dunia maupun sebagai mahluk 

ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor ini terdiri atas dua macam, yaitu lingkungan sosial dan 

nonsosial. 

a. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, staf administrasi 

dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar 

                                                           
16

 Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya,SBM Strategi Belajar Mengajar, (Pustaka Setia, 1997) h.109  
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seorang siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku 

yang simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik dan rajin 

khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, 

dapat menjadi daya dorong yang positif bagi belajar siswa. 

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan 

belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang 

tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga dan demokrasi 

keluarga (letak rumah), semuanya dapat member dampak baik ataupun 

buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa. 

b. Lingkungan Nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial seperti 

gedung sekolah dan letaknya, tempat tinggal siswa, alat-alat belajar, 

keadaan dan waktu belajar yang digunakan siswa, semua ini dipandang 

turut menentukan tingkat keberhasilan siswa. 

Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering saling berkaitan 

dan mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersifat 

concerving terhadap ilmu pengetahuan atau bermotif ekstrinsik (faktor 

eksternal), biasanya cenderung mengambil pendekatan belajar yang 

sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, seorang siswa 

berintelegensi tinggi (faktor internal) dan mendapat dorongan positif 

dari orang tuanya (faktor eksternal), mungkin akan memilih 

pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil 

pembelajaran. Jadi, karena faktor-faktor tersebut di ataslah, muncul 
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siswa-siswa yang berprestasi tinggi dan berprestasi rendah atau gagal 

sama sekali. Dalam hal ini, seorang guru yang kompeten dan 

profesional diharapkan mampu mengantisipasi gejala kegagalan 

dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat 

proses belajar siswa. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyampaikan hasil kajian yang 

berkaitan dengan judul proposal penelitian ini 

1. Menurut Hasbullah dan Rahmawati ( 2015:88) dalam penelitian yang 

berjudul “ Pengaruh Metode Hypnoteaching terhadap Motivasi Belajar 

Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI” Menegaskan dari hasil 

penelitian menunjukkan terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa 

setelah diberi perlakuan metode hypnoteaching dengan skor rata rata 

(86,63)lebih tinggi daripada skor motivasi belajar mahasiswa sebelum 

diberi perlakuan metode belajar hypnoteaching yaitu  (72,93), hal ini juga 

diperkuat dengan analisis statistic dengan SPSS 16 yang menunjukkan 

t.hitung =19,031 lebih besar dari pada t.tabel = 1,697 sehingga dapat 

disimpulkan terdapat perbedaan pengaruh hasil belajar mahasiswa yang 

signifikan antara setelah dan sebelum diberikan metode hypnoteaching 

2. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning berbasis 

Hypnoteaching Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa kelas V SD di 

Kuta Utara,. Penelitian ini dilakukan oleh Putu Diantari, Wyn Wiarta dan 
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Gusti Agung Oka Negara. Dalam penelitian ini menunjukkkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika siswa yang 

diajarkan melalui model problem based learning berbasis hypnoteaching 

dengan siswa yang diajarkan melalui pembelajaran konvensional. 

3. Pengaruh Metode Hypnoteaching dalam Contextuan Teaching and 

Learning ( CTL) Terhadap Kemampuan Komunikasi dan Analisis Kritis 

Siswa Kelas XI IPA di SMA N 5 Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan 

oleh Rodli Abdul Latif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa metode 

hypnoteaching dalam contextual and learning ( CTL) berpengaruh 

terhadap kemampuan komunikasi dan analisis kritis siswa kelas XI IPA di 

SMA N 5 Yogyakarta.   

 

C. Kerangka Pemikiran/Konseptual 

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, guru memegang peranan 

yang sangat penting. Guru merupakan tenaga kependidikan yang mempunyai 

kesempatan yang paling besar untuk mempengaruhi siswa, menurut undang-

undang guru yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 yang di maksud dengan guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

dengan berbagai macam variasi metode.  

Metode pembelajaran banyak macam dan jenisnya, setiap jenis metode 

pembelajaran mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing, tidak 

menggunakan satu macam metode saja, mengkombinasikan penggunaan beberapa 
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metode yang sampai saat ini masih banyak digunakan dalam proses belajar 

mengajar. Dalam Proses Belajar Mengajar, terdapat bermacam- 

macam metode dalam pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode tanya Jawab, 

metode diskusi, metode resitasi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi dan 

eksperimen, metode sosiodrama (role-playing), metode problem solving, metode 

sistem regu (team teaching), metode latihan (drill), metode karyawisata (field-

trip), metode survai masyarakat, dan metode simulasi. Hypnoteaching merupakan 

perpaduan pengajaran yang melibatkan pikiran sadar dan bawah sadar. 

Hypnoteaching ini merupakan metode pembelajaran kreatif, unik, sekaligus 

imajinatif. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, para anak didik sudah 

dikondisikan untuk siap belajar. Dengan demikian, anak didik mengikuti 

pembelajaran dalam kondisi yang segar dan siap untuk menerima materi 

pelajaran. Untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, tentu guru dituntut stabil baik 

secara psikologis, maupun secara psikis, akhirnya mempunyai kesiapan yang 

penuh dalam mengajar para anak didiknya.  

Berdasarkan uraian di atas hypnoteaching merupakan tehnik dan seni 

mengajar yang menggunakan sugesti-sugesti positif dengan cara merubah 

gelombang otak yang menjadikan proses pembelajaran semakin efektif 

dengan kondisi kesiapan mental siswa yang bagus dalam pembelajaran. Siswa 

juga merasa lebih nyaman dan penuh rasa ketertarikan hal ini tentunya sangat 

menunjang proses pembelajaran  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dengan 

melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Adapun jenis penelitian ini 

adalah jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

alamiah (natural setting). Data yang terkumpul dan analisisnya juga bersifat 

kualitatif. 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan psikologi pendidikan, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk 

memahami situasi pendidikan melalui aktifitas-aktifitas individu, baik aktifitas 

motoric, kognitif atapun emosional.
17

 Dalam penelitian ini akan melihat 

bagaimana aktifitas individu yang dilakukan  oleh guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Aktifitas guru dan siswa ini akan diobservasi untuk lebih lanjut bias 

mengukur dalamproses pembelajaran. 

 

 

                                                           
17

 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),h.50 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Pada penelitian ini yang bertindak sebagai subjek penelitian adalah kepala 

sekolah, satu orang guru dan siswa kelas VII MTs.An-nur Kota Cirebon. 

Pengumpulan data ini dimulai dari kepala sekolah sebagai informan, dilanjut 

dengan guru akidah akhlak (key informan) dan siswa kelas VII. Sedangkan obyek 

penelitian ini adalah metode hypnoteaching pada pelajaran akidah akhlak 

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian menunjukkan lokasi penelitian dilakukan. Penelitian ini 

dilakukan di MTs. An-nur kota Cirebon 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian menunjukkan waktu penelitian dilakukan. Penelitian ini 

dilakukan dalam rentang waktu bulan Desember 2018- Januari 2019 

 

No Rencana Kegiatan 
Desember 2018 Januari 2019 Februari 2019 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Permintaan Izin 

Kepala Sekolah 
   V 

        

2 Permintaan Kerja 

sama dengan Guru 

Kelas VII 
   V 

        

3 Persiapan 

 
    

V V       

 Menyusun perangkat 

Pembelajaran 
    

V V       

Menyiapkan alat dan 

bahan 
    

V V       

Menyusun Instrumen     V V       

4 Pelaksanaan     V V       

 Wawancara      V V V V     

 Observasi        V V     

5 Pengolahan data          V   
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hasil PTK 

6 Finalisasi Draf 

Skripsi 
    

     V   

7 Persiapan Sidang 

Skripsi 
    

     V   

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, 

observasi serta dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di 

mengerti maksudnya secara baik, jika dilakukan interaksi dengan subyek melalui 

wawancara mendalam dan observasi pada latar, dimana fenomena tersebut terjadi, 

di samping itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan-

bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengulas data dan 

mencatat secara sistematis kejadian atau fenomena yang sedang diteliti.
18

 

Teknik ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data gambaran umum 

MTs.An-nur Kota Cirebon dan data data yang berkaitan dengan motode 

hypnoteaching, dalam pembelajaran akidah akhlak kelas VII.  

2. Wawancara  

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pedoman berupa pertanyaan yang diajukan langsung kepada objek untuk 

mandapatkan respon secara langsung
19

. Teknik ini peneliti gunakan untuk 

                                                           
18

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000) h.158 
19

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Yogyakarta: Rake Sarasin , Cet.VII, 1998), 

h.104 
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menghimpun data mengenai gambaran umum, struktur, kondisi geografis, 

yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai responden Kepala sekolah, guru, 

karyawan bahkan siswa siswi MTs. An-nur Kota Cirebon. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan 

mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi 

yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi lain yang ada 

pengaruhnya dengan lokasi penelitian.
20

 Teknik ini peneliti gunakan untuk 

menggali data tentang penggunaan metode hypnoteaching dalam 

pembelajaran akidah akhlak kelas VII MTs. An-nur Kota Cirebon. 

  

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan (trustworthiness) data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan empat kriteria): (1) kepercayaan (credibility), (2) keteralihan 

(transferability), (3) kebergantungan (dependability), dan (4) kepastian 

(confirmability). 

Untuk meningkatkan derajat kepercayaan data perolehan, dilakukan dengan 

teknik: (1) perpanjangan keikut-sertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) 

triangulasi, (4) pemeriksaan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus 

negatif, dan (7) pengecekan anggota. 

Kegiatan lapangan penelitian ini semula dijadwal tidak lebih dari dua 

bulan. Dengan pertimbangan bahwa peningkatan waktu masih memunculkan 

                                                           
20

 Ridwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian untuk Mahasiswa S-1, S-2-S3 

(Bandung: Alfabeta,2013), h.72 
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informasi baru, maka lama kegiatan lapangan diperpanjang. Dengan mengamati 

secara tekun, peneliti bisa menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dalam suatu 

situasi yang sangat relevan. 

Triangulasi dilakukan untuk melihat gejala dari berbagai sudut dan 

melakukan pengujian temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi 

dan berbagai teknik. Empat macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik 

dan teori. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk mengetengahkan 

temuannya dengan perspektif teoretik lain, khususnya selama tahap pengolahan 

data penelitian yang intensif. Untuk memilah dan memberi makna pada data 

tersebut, peneliti tidak bisa tidak harus berpaling kepada teori-teori sosiologi dan 

antropologi yang relevan. 

Pemeriksaan sejawat dilakukan dengan cara mengetengahkan (to expose) 

hasil penelitian, baik yang bersifat sementara maupun hasil akhir, dalam bentuk 

diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dengan cara ini peneliti berusaha 

mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, dan mencari peluang untuk 

menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari peneliti (pemikiran peneliti). 

Sebelum menetapkan temuan sebagai kecenderungan pokok, peneliti 

melakukan pengecekan anggota. Ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

berapa proporsi kasus yang mendukung temuan, dan berapa yang bertentangan 

dengan temuan. Bila ada penyimpangan dalam kasus-kasus tertentu, peneliti 

menelaahnya secara lebih cermat. 
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Telaah lebih cermat terhadap kasus-kasus yang menyimpang sering disebut 

sebagai analisis kasus negatif. Teknik ini dilakukan untuk menelaah kasus-kasus 

yang saling bertentangan dengan maksud menghaluskan simpulan sampai 

diperoleh kepastian bahwa simpulan itu benar untuk semua kasus atau setidak-

tidaknya sesuatu yang semula tampak bertentangan, akhirnya dapat diliput aspek-

aspek yang tidak berkesesuaian tidak lagi termuat. Dengan kata-kata lain dapat 

dijelaskan "duduk persoalannya". 

Selain itu, peneliti juga menguji kecukupan acuan dalam menarik 

simpulan. Kecukupan acuan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan 

kritik internal terhadap temuan penelitian. Berbagai bahan digunakan untuk 

meneropong temuan penelitian. 

Usaha meningkatkan keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara "uraian rinci" (thick description). Untuk itu, peneliti melaporkan hasil 

penelitiannya secermat dan selengkap mungkin yang menggambarkan konteks 

dan pokok permasalahan secara jelas. Dengan demikian, peneliti menyediakan 

apa-apa yang dibutuhkan oleh pembacanya untuk dapat memahami temuan-

temuan. 

Kebergantungan penelitian ini diupayakan dengan audit kebergantungan. 

Dalam hal ini peneliti memberikan hasil penelitian dan melaporkan proses 

penelitian termasuk "bekas-bekas" kegiatan yang digunakan. Berdasarkan 

penelusurannya, seorang auditor dapat menentukan apakah temuan-temuan 

penelitian telah bersandar pada hasil di lapangan. Kepastian penelitian ini 

diupayakan dengan memperhatikan topangan catatan data lapangan dan koherensi 
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internal laporan penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara meminta berbagai pihak 

untuk melakukan audit kesesuaian antara temuan dengan data perolehan dan 

metode penelitian. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan 

cara dianalisis. Proses analisis data merupakan proses memilih dari beberapa 

sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

Analisis data diperlukan agar peneliti dapat mengembangkan kategori dan sebagai 

perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan 

memberi gambaran apa adanya. 

Adatiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, 

menyederhanakan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang 

terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan membuang dan 

menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan 

dan diverifikasikan 

2. Model Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
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flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi,merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

3. Penarikan kesimpulan 

Dari permulaan pengumpulan data,peneliti mencari makna dari setiap gejala 

yang diperoleh di lapangan. Penarikan dan verifikasi kesimpulan dari 

permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah 

“makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi yang 

mungkin, alur kausal dari proposisi-proposisi. Setiap kesimpulan yang 

ditetapkan akan terus menerus diverifikasi, hingga benar-benar diperoleh 

kesimpulan yang valid dan kokoh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Propil Madrasah 

a. Identitas Madrasah 

N a m a  :  MTs AN-NUR 

NSM   :  121232740005 

NPSN   :  20279604 

Tahun berdiri  :  Tahun 1993 

Status   :  TERAKREDITASI  A  

Alamat  :  Jl. P. Drajat Karanganyar  Jagasatru Cirebon 

Email    : mtsannurkotacrb@gmail.com 

b. Visi dan Misi Madrasah 

Visi Madarasah 

“ Terwujudnya Madrasah yang mampu membentuk  generasi muslim yang  

bertaqwa, berakhlaq mulia, menguasai IPTEK dan berdaya saing” 

Misi Madrasah 

1. Menanamkan aqidah Islam  dan berakhlakul karimah dalam kegiatan 

sehari-hari 

2. Meningkatkan profesionalisme dan kopetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan  

mailto:mtsannurkotacrb@gmail.com
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3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan secara optimal 

Megoptimalkan sarana dan prasarana pembelajaran 

4. Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif. 

5. Membangun kemitraan dengan stakeholder dalam pengembangan 

mutu layanan pendidikan 

c. Kondisi Obyektif Madrasah 

1. Tanah dan Bangunan 

a. Tanah 

Luas Tanah MTs An-Nur 1200 m2 

b. Bangunan 

1. Ruang Belajar   : 10  Lokal   9  x 7     

2. Ruang Kepala Madrash   : 1 Lokal   3  x 7     

3. Ruang Guru   : 1 Lokal   9  x 7     

4. Ruang Tata Usaha  : 1 Lokal   4  x 6      

5. Ruang BP dan BK  : 1 Lokal   3  x 8      

6. Ruang Perpustakaan  : 1 Lokal         10  x 7    

7. Ruang Lab. Komputer  : 1 Lokal   4  x 8     

8. Ruang Lab Bahasa  : -   - 

9. Ruang Rapat/Lab IPA  : -  - 

10. Ruang Musholla   : 1 Lokal   12 x 10    

11. Ruang OSIS   : 1 Lokal  - 

12. Ruang Pramuka   : 1 Lokal  - 

13. Ruang PMR   : 1 Lokal  - 
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14. WC Kepala Madrasah  : 1 Lokal  - 

15. WC Tata Usaha   : 1 Lokal   2  x 3    

16. WC Guru    : 1 Lokal   2  x 3      

17. WC Murid   : 6 Lokal   3  x 8    

2. Struktur Organisasi Madrasah 

a. Nama Kepala Madrasah : Suhada S.Ag. 

Wakil Kepala Madrasah 

Bidang Kurikulum  : Abdul Hamid Yahya 

Bidang Kesiswaan  : Rayu, S.Pd.I 

Bidang Saspras  : Moh.Subhan S.Pd.I 

Bidang Humas   : Amir Hamzah 

b. BP/BK 

Koordinator BP/BK  : Moh. Umar S.Pd.I 

Anggota   : Zaki Ali Irfan 

Anggota   : Yeni Setiawati S.Pd.I. 

c. Pembimbing/Pembina 

Pembina  OSIS  : Umar Muktar S.Pd.I. 

Pembimbing Keagamaan : Ibrahim Syaehon 

Pembina Pramuka  : Cecep Setiawan S.Pd. 

Pembina PMR/UKS  : Tuadatin 

Pembina Paskibra  : Rizqi Triadi Putra S.Pd. 

Pembina Olah Raga  : Suheri 

Kepala Perpustakaan  : Umiyati S.Pd. 
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Kepala Laboratorium IPA : - 

Kepala Lab. Komputer : Bambang Gunawan S.T. 

Kepala Lab. Bahasa  : - 

Pembimbing Kesenian  : Umar Mukhtar S.Pd.I 

d. Wali Kelas 

Kelas 7 A   : Rizki Triadi Putra S.Pd 

Kelas 7 B   : Yeni Setiawati S.Pd. 

Kelas 7 C   : Cecep Setiawan S.Pd 

Kelas 7 D   : Bambang Gunawan S.T. 

Kelas 8 A   : Vidya Syahida S.Pd. 

Kelas 8 B   : Moh. Umar S.Pd.I 

Kelas 8 C   : Riyana S. Pd.I. 

Kelas 9 A   : Subhan, S.H.I, S.Pd.I. 

Kelas 9 B   : Rayu S.Pd.I, MM  

Kelas 9 C   : Amir Hamzah  S.Pd.I 

3. Data Siswa 

a. Jumlah Peserta Didik  

Jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2018/2019 seluruhnya 

berjumlah 350 orang. Persebaran jumlah peserta didik antar kelas 

merata. Peserta didik di kelas 7 ada sebanyak 4.rombongan belajar 

peserta didik kelas 8 sebanyak  3. Rombel. Sedangkan di kelas 9 

terdapat 3. rombel. Sebaran peserta Didik tahun pelajaran 

2018/2019 
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Tabel 4.1 

Jumlah siswa kelas 7 

Kelas 
Jenis  Kelamin Jumlah 

L P 
 

7 A 20 16 36 

7 B 23 17 40 

7 C 22 18 40 

7 D - 17 17 

Jumlah Siswa 

Kelas 7 
65 68 133 

 

Tabel 4.2 

Jumlah siswa kelas 8 

Kelas 
Jenis  Kelamin 

Jumlah 
L P 

8 A 17 22 39 

8 B 15 25 40 

8 C 16 20 36 

Jumlah Siswa 

Kelas 8 
48 67 115 

 

Tabel 4.3 

Jumlah siswa kelas 9 

Kelas 
Jenis  Kelamin 

Jumlah 
L P 

9 A 17 17 34 

9 B 19 16 35 

9 C 13 16 29 

Jumlah Siswa 

Kelas 9 
49 49 98 

 

Jumlah Seluruh Siswa : 

Laki-Laki    : 164  Siswa 

Perempuan    : 186  Siswa 

Jumlah    : 350  Siswa 
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4. Struktur Kurikulum 

 

Tabel.4.4 

Seruktur Kurikulum 

Mata Pelajaran 

Alokasi Waktu Belajar 

Perminggu 

VII VIII IX 

Kelompok A    

1. Pendidikan Agama Islam    

 a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2 

 b. Akidah Akhlak 2 2 2 

 c. Fikih 2 2 2 

 d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

2. Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

3 3 3 

3. Bahasa Indonesia 6 6 6 

4. Bahasa Arab 3 3 3 

5. Matematika 5 5 5 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

8. Bahasa Inggris 4 4 4 

Kelompok B    

1. Seni Budaya 3 3 3 

2. Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan 
3 3 3 

3. Prakarya 2 2 2 

4. Mulok Bahasa Daerah 2 2 2 

Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 48 48 48 

 

2. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian merupakan paparan data yang  dipeoleh peneliti dari 

hasil wawancara dan observasi Sebelum hasil penelitian ini peneliti uraikan, 

penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan sample kelas VII a 

dengan jumlah siswa 36 Siswa dengan data siswa sebagai berikut 
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Tabel 4.5 

Data Siswa Kelas VII A 

 

No Nama Siswa Jenis Kelamin 

1 Abu Bakar Hasan Alidrus L 

2 Ahmad Faujan L 

3 Ahmad Said L 

4 Alfun Karuniatul Jannah P 

5 Aqlul Rosyad L 

6 Arini Kharunnisa Rahman P 

7 Ayu Larasati P 

8 Barnun Maulana Assyaf L 

9 Fachhrul Rozi Maulana L 

10 Faozan Firos L 

11 Fauziyah P 

12 Hafid Anurofiq L 

13 Hasbi Hasya L 

14 Intan Febriyanti P 

15 Lughina Vika Sundusy P 

16 Moh.Ilham Japis L 

17 Mohammad Yusuf Akbar L 

18 Muhammad Fani Zam Zam L 

19 Muhammad Riziq L 

20 Muhammad Farkri Aqil L 

21 Muhammad Nur Fajar Sidiq L 

22 Muhamad Zacky Firdaus L 

23 Munawir  L 

24 Najwa Safitry P 

25 Natasya Dwiriyanti P 

26 Nur Enliyah P 

27 Pujiwati Sabilla P 

28 Roslita Tri Prihatin P 

29 Sahrul L 

30 Salsa Oktavia P 

31 Siti Nur Aisyah Rahmandari P 

32 Siti Nur Aisyah P 

33 Solikhin L 

34 Syabilah Nur Haq P 

35 Vidya Zhaskia Az Zahra P 

36 Yuyun Kurotaayun P 

 

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan metode 

hypnoteching yang diterapkan di MTs. An-nur Kota Cirebon, Peneliti 

memulainya dengan mewawancarai salah seorang siswa kelas VII a yang 
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bernama Ayu Larasati pada tanggal 5 Januari 2019, dari hasil wawancara 

diperoleh informasi bahwa pembelajaran akidah akhlak yang diterapkan oleh 

ustadz Abdul Hamid bin Yahya sangat disukai, karena guru yang dia panggil 

ustadz adalah seorang sosok, bukan hanya mengajarkan para siswanya agar 

berakhlak baik, tetapi juga banyak memberikan suri tauladan, baik dari segi 

ucapaan maupun perbuatannya 

Yang menarik dari hasil wawancara dengan siswa tersebut, sosok 

gurunya adalah seorang sosok yang sangat memahami betul karakteristik 

setiap siswanya terutama terhadap persoalan dan permasalahan yang dihadapi 

oleh siswa, bahkan tidak segan segan banyak diantara para siswa meminta 

saran, masukan dan nasehat dari guru tersebut setiap mengalami persoalan, 

terkadang bukan hanya persoalan pelajaran akidah akhlak saja, akan tetapi 

juga persoalan lain, misalnya persoalan dengan keluarga, teman, lingkungan 

masyarakat dan lain sebagainya 

Hal senada juga diungkapkan oleh siswa lainnya Ahmad Faujan, 

bahwa pribadi ustadz Abdul Hamid bin Yahya adalah sosok yang bersahaja, 

murah senyum, dekat dengan semua siswa sekaligus juga sebagai motifator 

bagi para siswa dalam menjalankan kehidupan, karena banyak ungkapan kata 

katanya yang selalu membangkitkan semangat para siswa untuk senantiasa 

belajar, belajar dan belajar, yang ditumbuhkan bukan karena paksaan akan 

tetapi tumbuh dalam diri hati siswa itu sendiri. 

Keterangan diatas diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan 

ustadz Abdul Hamidz guru bidang studi akidah akhlah kelas VII, menurutnya 
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mau apapun namanya metode pembelajaran di kelas, yang jauh lebih penting 

dari sebuah pembelajaran di kelas, guru haruslah mampu memahami betul 

karakteristik individu setiap siswanya. Ketulusan dan keikhlasan ketika 

mengajar menjadi modal utama yang harus dimiliki oleh seorang guru dan itu 

tidak bisa ditawar tawar, karena dengan ketulusan dan keikhlasan, akan 

melahirkan keberkahan dari sebuah transfer ilmu dari guru kepada siswanya 

berupa bertambahnya nilai kebaikan dan manfaat. 

Lanjut ustadz Abdul Hamid bin Yahya, guru bukan hanya dituntut 

untuk menguasai materi pelajaran yang diajarkan di kelas tetapi juga dituntut 

mengerti betul pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh para siswanya, 

sehingga metode yang diterapkannya pun tidak terpaku pada satu, dua atau 

tiga metode, tetapi mungkin dengan beberapa metode bergantung kebutuhan 

pada saat pembelajaran di kelas dilakukan, untuk itu kedekatan guru terhadap 

setiap siswanya haruslah dilakukan untuk memahami keinginan para siswa, 

sehingga guru akan lebih mudah memilih metode apa yang pas dan tepat 

untuk diterapkan dalam proses pembelajaran termasuk penggunaan metode 

hypnoteaching. 

Sebagai seorang guru akidah akhlak nilai tertulis bukanlah satu satu 

nya standard pengukuran keberhasilan seorang guru dalam sebuah proses 

pembelajaran, tidak bisa seorang guru dikatakan berhasil mendidik siswa 

hanya diukur dengan tingginya nilai tes tertulis akan tetapi rendah dalam 

akhlak keseharian. sehingga harus ada keseimbangan antara prestasi dan budi 

pekerti. 
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Sebelum pembelajaran di kelas dimulai perencanaan pembelajaran 

harus dilakukan termasuk menyiapkan konsep dan langkah langkah strategi 

yang tepat bagaimana menumbuhkan semangat siswa sehingga siswa mau 

belajar, .metode hypnoteaching lah yang tepat untuk dilakukan. 

Selanjutnya peneliti melakukan observasi secara langsung bagaimana 

ustadz Abdul Hamid bin Yahya menerapkan metode hypnoteaching kepada 

siswanya.. 

1. Cara Guru Meningkatkan Minat Belajar Siswa melalui Metode 

Hypnotaeching 

Guru menggunakan motode hypnoteaching dalam pembelajaran 

akidah akhlak kelas VII di MTs An-nur Kota Cirebon. untuk 

meningkatkan minat belajar siswa, guru memulainya dengan niat dan 

motivasi diri karena dengan niat yang besar akan memunculkan motivasi 

serta komitmen yang tinggi pada bidang yang di tekuni termasuk sebagai 

seorang guru 

Kemudian guru menggunakan pacing, yaitu menyamakan posisi, 

gerak tubuh, bahasa, serta gelombang otak peserta didik. Karena pada 

prinsinya “manusia cenderung, atau lebih suka berkumpul / berinteraksi 

dengan sejenisnya / memiliki banyak kesamaan”. Secara alami dan 

naluriah, setiap orang pasti akan merasa nyaman dan senang untuk 

berkumpul dengan orang lain yang memiliki kesamaan dengannya 

sehingga akan merasa nyaman berada di dalamnya. Dengan kenyamanan 

yang bersumber dari kesamaan gelombang otak ini, maka setiap pesan 
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yang disampaikan guru kepada siswa akan dapat diterima dan dipahami 

dengan sangat baik. : 

Setelah siswa merasa nyaman dengan proses pacing kemudian 

guru menggunakan leading “memimpin atau mengarahkan” siswa. Pada 

saat itulah hampir setiap apapun yang kita ucapkan atau tugaskan kepada 

para siswa, maka para siswa akan melakukannya dengan suka rela dan 

bahagia. Sesulit apapun materinya, maka pikiran bawah sadar peserta 

didik akan menangkap materi pelajaran dengan mudah, maka sesulit 

apapun soal ujian yang diujikan, akan ikut menjadi mudah, dan peserta 

didik akan dapat meraih prestasi belajar yang gemilang. 

Langkah berikutnya adalah langkah pendukung dalam melakukan 

pacing dan leading. Penggunaan kata positif ini sesuai dengan cara kerja 

pikiran bawah sadar yang tidak mau menerima kata negatif. Kata-kata 

yang diberikan oleh guru baik langsung maupun tidak langsung sangat 

mempengaruhi kondisi psikis peserta didik. Kata-kata yang positif dari 

pendidik dapat membuat peserta didik merasa lebih percaya diri dalam 

menerima materi yang diberikan. Kata-kata tersebut dapat berupa ajakan 

dan himbauan. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh 

siswa, guru menggunakan kata ganti yang positif untuk mengganti kata-

kata negatif tadi. Sebagai contoh apabila akan menenangkan kelas yang 

ramai, biasanya kata perintah yang keluar adalah “jangan ramai”. Kata-

kata “jangan ramai” guru menggantinya dengan kalimat “mohon tenang”, 

dan sebagainya. 



51 
 

Tidak kalah  penting dari penerapan metode hypnoteaching adalah 

memberikan pujian Pujian merupakan reward peningkatan harga diri 

seseorang. Pujian merupakan salah satu cara untuk membentuk konsep diri 

seseorang. Maka berikanlah pujian dengan tulus kepada para siswa. 

Dengan pujian, seseorang akan terdorong untuk melakukan yang lebih dari 

sebelumnya. 

Langkah terakhir yang dilakukan guru adalah modeling merupakan  

proses memberi tauladan atau contoh melalui ucapan dan perilaku yang 

konsisten. Hal ini sangat perlu dan menjadi salah satu kunci 

hypnoteaching. Setelah peserta didik menjadi nyaman dengan kita. Maka 

perlu pula kepercayaan (trust) peserta didik pada kita, dimantapkan dengan 

perilaku kita yang konsisten dengan ucapan dan ajaran kita. sehingga kita 

selalu menjadi figur yang dipercaya. 

 

2. Metode Hypnoteaching dapat meningkatkan Minat Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VII 

 

Penggunaan metode hypnoteaching dalam pembelajaran akidah 

akhlak kelas VII di MTs. An-nur kota Cirebon berjalan efektif, 

pembelajaran melibatkan siswa secara aktif, menarik minat dan motivasi 

siswa, pengorganisasian materi yang baik, komunikasi berjalan efektif 

penguasaan dan antusiasme siswa meningkat,  penuh dengan sikap positif 

dan keluesan dalam pendekatan pembelajaran inilah yang mampu untuk 

meningkatkan minat belajar para siswa 
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Hal ini tergambar dari hasil penilaian observasi pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Berikut hasil penilaian 

obsevasi pelaksanaan pembelajaran 

Tabel 4.6 

Penilaian Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

No Aspek yang dinilai 
Realisasi 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Guru membuka 

pembelajaran dengan 

doa 

 

2. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

sebelum  

 

3. Guru mengadakan 

apersepsi 

 

 

4. Guru melaksanakan 

pacing 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

  

Menggunakan tepuk 

sebelum berdoa 

 

 

Agar siswa 

memahami malaikat 

 

 

Menyampaikan ayat 

ayat tentang 

malaikat 

 

Merilekskan siswa 

dengan posisi duduk 

yang nyaman 

sehingga siswa 

tenang dan fokus 

2. B. Kegiatan Inti 

1. Guru memberikan 

motivasi 

(pacing) 

 

 

 

 

2. Guru menjelaskan 

materi pelajaran 

(leading) 

 

 

3. Guru menggunakan 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

  

Guru antusias 

memberi pertanyaan 

kepada siswa 

sehingga siswa 

bersemangat 

manjawab 

 

Membuat ringkasan 

materi diselingi 

dengan menyanyi 10 

malaikat 

 

Tenang, telinga dan 
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kata positif 

 

 

4. Guru memberikan 

reward 

 

 

 

5. Guru menjadi 

modeling 

 

 

 

 

6. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

menanyakan materi 

yang belum jelas 

 

7. Guru memberikan 

tanggapan kepada 

siswa yang bertanya 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

tangan yang bekerja, 

tidak bersuara 

 

Tepuk tangan bagi 

siswa yang 

menjawab dengan 

benar 

 

Menumbuhkan rasa 

tanggung pada siswa 

bahwa ketika 

menulis tidak sambal 

bercanda 

 

Siswa tidak ada yang 

bertanya, karena 

sudah memahami 

materi 

 

 

- 

 

 

3. C. Penutup 

1. Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan 

dari materi yang telah 

dipelajari 

 

2. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

doa 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

  

 

 

Menyimpulkan 

materi malaikat  

 

 

 

Menggunakan tepuk 

sebelum doa penutup 

 

  

Begitu pula antusias para siswa dalam belajar mengalami 

peningkatan, dilihat dari prilaku siswa saat belajar begitu aktif, para siswa 

saling mencari dan memberi informasi, selalu bertanya pada guru atau 

siswa lain, aktif berdiskusi dalam memecahkan masalah, selalu 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, memanfaatkan sumber belajar 

yang ada, mampu mengoreksi kesalahan saat belajar, dapat menjawab 

pertanyaan guru dengan tepat saat KBM berlangsung, mampu 
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menyelesaikan masalah, Ada usaha dan motivasi untuk mempelajari bahan 

atau stimulus yang diberikan guru serta dapat bekerjasama dan 

berhubungan dengan siswa lain. Berikut hasil Penilaian Observasi sikap 

siswa 

Tabel 4.7 

Penilaian Observasi Sikap Siswa 

No 

Ciri Prilaku Siswa Dalam 

Melaksanakan Kegiatan 

Belajar Nya 

Ya Tidak Komentar 

1. Mencari dan memberikan 

informasi 

√ 

 

  

2. Bertanya pada guru atau 

siswa lain 

 

√ 

 

  

3. Diskusi atau memecahkan 

masalah 

 

√ 

 

  

4. Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 

√ 

 

  

5. Memanfaatkan sumber 

belajar yang ada 

√ 

 

  

6. Menilai dan memperbaiki 

pekerjaannya 

√ 

 

  

7. Dapat menjawab pertanyaan 

guru dengan tepat saat KBM 

berlangsung 

√ 

 

  

8. Dapat  memecahkan masalah 

dengan tepat 

√ 

 

  

9. Ada usaha dan motivasi 

untuk mempelajari bahan atau 

stimulus yang diberikan guru 

√ 

 

  

10. Dapat bekerjasama dan 

berhubungan dengan siswa 

lain 

√ 

 

  

 

Setelah menggunakan metode hypnoteaching, yang peneliti amati 

dari lembar observasi diatas metode hypnoteaching ternyata dapat 
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meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 

VII MTs.An-nur Kota Cirebon. Hal itu terlihat dari antusias siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. dari mulai proses awal sampai akhir 

pembelajaran, antara guru dan siswa terjadi interaksi yang hidup, Guru 

antusias memberi pertanyaan kepada siswa sehingga siswa bersemangat 

untuk manjawab 

 

3. Peningkatan Minat Belajar yang Dicapai Siswa pada Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak Kelas VII dari Hasil Pembelajaran dengan Metode 

Hypnoteaching 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat sekurang kurangnya ada tiga 

peningkatan  yang dicapai oleh siswa yaitu dari domain kognitif, afektif dan 

psikomotorok. Dari domain penilaian kognitif, terdapat 91,6 % dari 36 siswa 

yaitu 32 siswa memenuhi batas minimal kompetensi atau telah tuntas dalam 

belajar, dan hanya 7,4 % dari 36 siswa yaitu 4 siswa yang belum memenuhi 

batas minimal kompetensi atau belum tuntas dalam belajar. Dari domain 

afektif siswa sudah memiliki beberapa kepribadian yang menunjukkan 

perilaku baik, yaitu para siswa sudah dapat dipercaya (trustworthines), 

memiliki rasa hormat dan penuh perhatian (respect), tekun (diligence), 

memiliki rasa tanggung jawab (responsibility), memiliki keberanian 

(courage), memiliki ketulusan (honesty), memiliki integritas (integrity), peduli 

(caring), dan berlaku jujur (fairness)  serta dari domain psikomotorik, siswa 
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sudah mampu untuk menghafalkan ayat ayat surat yang diujikan oleh guru, 

dengan bacaan, lancer fasih dan sesuai dengan kaidah tajwid. 

Dari penilaian hasil tes UTS dan UAS pun terlihat mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Berikut data hasil Tes para siswa  

Tabel 4.8 

Hasil UTS danUAS 

No Nama Siswa 
Nilai 

UTS UAS 
1 Abu Bakar Hasan Alidrus 81 95 

2 Ahmad Faujan 74 85 

3 Ahmad Said 73 80 

4 Alfun Karuniatul Jannah 88 95 

5 Aqlul Rosyad 73 80 

6 Arini Kharunnisa Rahman 73 85 

7 Ayu Larasati 73 85 

8 Barnun Maulana Assyaf 72 80 

9 Fachhrul Rozi Maulana 75 90 

10 Faozan Firos 73 80 

11 Fauziyah 73 75 

12 Hafid Anurofiq 73 85 

13 Hasbi Hasya 73 85 

14 Intan Febriyanti 89 95 

15 Lughina Vika Sundusy 77 85 

16 Moh.Ilham Japis 82 90 

17 Mohammad Yusuf Akbar 73 80 

18 Muhammad Fani Zam Zam 82 95 

19 Muhammad Riziq 73 80 

20 Muhammad Farkri Aqil 83 95 

21 Muhammad Nur Fajar Sidiq 73 80 

22 Muhamad Zacky Firdaus 85 95 

23 Munawir  76 90 

24 Najwa Safitry 88 95 

25 Natasya Dwiriyanti 76 90 

26 Nur Enliyah 73 75 

27 Pujiwati Sabilla 89 95 

28 Roslita Tri Prihatin 73 85 

29 Sahrul 75 75 

30 Salsa Oktavia 88 95 

31 Siti Nur Aisyah Rahmandari 88 95 

32 Siti Nur Aisyah 73 85 

33 Solikhin 80 95 

34 Syabilah Nur Haq 76 85 
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35 Vidya Zhaskia Az Zahra 76 90 

36 Yuyun Kurotaayun 86 95 

 Jumlah 2808 3140 

 Nilai Rata-rata 78,00 87,22 

 prosentase 87,64 % 91,8 % 

 

B. Pembahasan 

Penelitian Meningkatkan Minat Belajar Siswa Melalui Metode 

Hypnoteaching Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VII di MTs.An-nur 

Kota Cirebon” diawali dengan melihat kondisi langsung dilapangan agar bisa 

menyiapkan pelaksanaan penelitian dengan baik. 

Peneliti melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Akidah 

Akhlak Kelas VII di MTs.An-nur Kota Cirebon, dan juga wawancara kepada 

perwakilan peserta kelas VII A, selain melakukan wawancara peneliti juga 

melihat nilai afektif peserta didik pada Ujian Tengah Semester dan akhir 

semester. Dari hasil pengamatan langsung yang dilaksanakan ditemukan masalah 

yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian tentang 

penggunaan metode pembelajaran hypnoteaching. 

Penelitian dari tanggal 10 Januari Sampai dengan 10 Februari 2019. 

Berdasarkan Struktur Kurikulum Pembelajaran Akidah Akhlak Kelas VII di 

MTs.An-nur Kota Cirebon dilaksanakan hanya 2 jam pelajaran seminggu. 

Setelah melalui tahap wawancara langsung dengan guru bidang studi 

Akidah Akhlak dan perwakilan siswa kelas VII A penelitian berlanjut kepada 

observasi langsung terhadap tindakan kelas yang dilakukan oleh guru terhadap 

siswanya di kelas Pada saat observasi langsung di kelas terlihat dan tergambar 

jelas ketika mengajar  guru banyak memberikan sugesti positif yang berisi 
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kalimat-kalimat yang dapat memunculkan dan membangkitkan  motivasi   

belajar   dalam   diri   peserta   didik   dan   dapat meningkatkan konsentrasi 

dalam belajar.  

Suasana kelas terlihat hidup, komunikasi pembelajaran antara guru dengan 

siswa berjalan baik, Guru memberikan materi pembelajaran pada peserta didik, 

dan menanyakan materi yang belum dimengerti atau yang ingin ditanyakan 

oleh peserta didik. Guru memberikan pujian terhadap peserta didik yang 

menyampaikan pendapat 

Begitu pun sebaliknya banyak pertanyaan pertanyaan yang dilontarkan 

oleh peserta didik kepada guru. Bahkan tidak jarang guru pun melontarkan 

pertanyaan itu kembali kepada peserta didik yang lain untuk menjawab 

pertanyaan itu sebelum guru menjawab pertanyaaan perserta didik tersebut, 

sehingga diskusi di kelas pun terlihat hidup.pujian pun dilontarkan oleh guru 

kepada siswa yang bertanya maupun terhadap siswa yang menjawab dan 

memberikan apresiasi positif kepada mereka. 

Peneliti juga melihat pada saat mengajar guru tidak mengucapkan kalimat-

kalimat negatif seperti tidak, jangan, dan salah ataupun menggunakan nada 

bicara yang terlalu keras. Hal tersebut dimaksudkan untuk merangsang kerja 

pikiran bawah sadar peserta didik. Metode pembelajaran hypnoteaching ini di 

akhiri dengan proses modeling atau pemberian contoh yang dilakukan oleh guru 

kepada peserta didik, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa 

kepercayaan peserta didik agar dengan senang hati dan ikhlas menerima materi 

pembelajaran dengan baik. Pada proses hipnosis yang dilakukan oleh guru  
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adalah hipnotis dengan teknik afirmasi dan visualisasi. Teknik tersebut akan 

mempermudah masuknya sugesti ke alam bawah sadar peserta didik.  

Setelah proses itu dilaksanakan secara tuntas, guru menyuruh kepada 

siswanya untuk menjawab lembaran soal dengan media yang digunakan adalah 

buku LKS. Hasilnya banyak siswa antusias untuk mengerjakan soal-soal LKS 

tersebut.  Pada akhir proses pembelajaran dilakukan penilaian terhadap hasil kerja 

siswa dan hasilnya pun memuaskan banyak siswa yang mampu menjawab soal 

soal yang terdapat di LKS tersebut  

Setelah observasi selesai dilakukan dan data terkumpul diteruskan untuk 

melihat Apakah ada pengaruh pembelajaran dengan hypnoteaching dapat 

Meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas VII di 

MTs.Annur Kota Cirebon dengan melihat hasil Ujian Tengah Semester dan Akhir 

Semester di sana ditemukan peningkatan hasil nilai belajar belajar siswa  

Dari hasil penilaian lembar observasi sikap belajar mendapat hasil 

yang cukup baik. Setelah ditelusuri hal ini disebabkan peserta didik pada 

dasarnya memiliki kecenderungan untuk bersikap sesuai dengan pengetahuan 

yang mereka miliki. sehingga pada hal ini hypnoteaching membantu pendidik 

untuk memberikan informasi dan sugesti dengan memanfaatkan kerja pikiran 

sadar agar respon yang diberikan oleh peserta didik terhadap pengetahuan 

yang mereka terima lebih tinggi. 

Penerapan metode hypnoteaching dilakukan dengan mengarahkan 

siswa berada pada posisi trance. Sehingga dalam melakasanakan proses 

pembelajaran peserta didik merasa nyaman dan mampu dengan mudah 
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menerima informasi dan masukan yang diberikan oleh pendidik. Selain itu 

metode hypnoteaching dapat dipadukan dengan metode-metode pembelajaran 

yang lain untuk menunjang proses belajar-mengajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah diadakan penelitian dapat peneliti simpulkan hasil penelitan 

sebagai berikut 

1. Cara guru meningkatkan minat belajar siswa melalui metode hypnotaeching 

dilakukan dimulai dengan niat dan motivasi diri, pacing, yaitu menyamakan 

posisi, gerak tubuh, bahasa, serta gelombang otak peserta didik.untuk 

menciptakan kenyamanan. Kemudian leading “memimpin atau 

mengarahkan” siswa. Menggunaan kata positif ini sesuai dengan cara kerja 

pikiran bawah sadar yang tidak mau menerima kata negatif.. kemudian 

memberikan pujian sebagai reward peningkatan harga diri siswa.. Dengan 

pujian, seseorang akan terdorong untuk melakukan yang lebih dari 

sebelumnya. Langkah terakhir yang dilakukan guru adalah modeling 

merupakan  proses memberi tauladan atau contoh melalui ucapan dan 

perilaku yang konsisten.  

2. Metode hypnoteaching dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata 

pelajaran akidah akhlak kelas VII, di MTs. An-nur kota Cirebon berjalan 

efektif, pembelajaran melibatkan siswa secara aktif, menarik minat dan 

motivasi siswa, pengorganisasian materi yang baik, komunikasi berjalan 

efektif penguasaan dan antusiasme siswa meningkat,   
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3. Sekurang kurangnya ada tiga peningkatan yang dicapai oleh siswa yaitu dari 

domain kognitif, afektif dan psikomotorok. Dari domain penilaian kognitif, 

terdapat 91,6 % dari 36 siswa yaitu 32 siswa memenuhi batas minimal 

kompetensi atau telah tuntas dalam belajar, dan hanya 7,4 % dari 36 siswa 

yaitu 4 siswa yang belum memenuhi batas minimal kompetensi atau belum 

tuntas dalam belajar. Dari domain afektif siswa sudah memiliki beberapa 

kepribadian yang menunjukkan perilaku baik,  serta dari domain psikomotorik, 

siswa sudah mampu untuk menghafalkan ayat ayat surat yang diujikan oleh 

guru, dengan bacaan, lancer fasih dan sesuai dengan kaidah tajwid.. 

 

B. Saran  

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini, masih banyak kekurangan dan 

kelemahan sehingga diharapkan akan ada lagi penelitian berikutnya, dengan tema 

yang sama yang megangkat metode hypnoteaching untuk menyempurnakan 

kekurangan dan kelemahan dari skripsi ini. Dan diharapkan juga metode 

hypnoteaching bukan hanya sebatas diteliti tetapi juga harus lebih banyak di 

kembangkan di sekolah sekolah agar kualitas pendidikan kita mengalami 

peningkatan. 

 

 


