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Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kondisi ruang 

kelas di MI NU Baitul Mukminin Getas Pejaten Jati Kudus tahun pelajaran 

2016/2017. (2) Untuk mengetahui Strategi Guru dalam Menciptakan Kenyamanan 

Belajar Siswa di dalam Kelas pada Mata Pelajaran PAI di MI NU Baitul 

Mukminin Getas Pejaten Jati Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017 (3) Untuk 

mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menciptakan kenyamanan 

belajar siswa di dalam kelas di MI NU Baitul Mukminin Getas Pejaten Jati Kudus 

tahun pelajaran 2016/2017. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research), dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian naturalistik. Pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan 

wawancara (interview). Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian 

data dan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kondisi ruangan kelas di MI NU Baitul 

Mukminin Pejaten Jati Kudus sudah kondusif dan nyaman untuk kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. Adapun seperti ventilasi udara, meja dan kursi sudah 

sesuai dengan jumlah peserta didik, pencahayaan yang cukup untuk peserta didik. 

Akan tetapi ada satu kelas yang kurang nyaman untuk di tempati yaitu kelas V 

(lima), dikarenakan kelas tersebut tergolong kelas baru pasca pembangunan di MI 

NU Baitul Mukminin Pejaten Jati Kudus. (2) Strategi guru dalam menciptakan 

kenyamanan belajar siswa di dalam kelas pada mata pelajaran PAI sudah 

dilakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswanya. Diantara yang 

diupayakan guru dalam menciptakan kenyamanan belajar siswa di dalam kelas 

pada mata pelajaran PAI di MI NU Baitul Mukminin Pejaten Jati Kudus adalah 

kebersihan kelas, pengaturan tempat duduk yang sesuai dengan metode 

pembelajaran yang dipakai, menempelkan poster atau gambar yang mendukung 

pembelajaran, dan mendesain kelas sebaik mungkin supaya para peserta didik 

betah dan nyaman ketika belajar di dalam kelas. Para guru juga memakai metode 

pembelajaran yang bervariasi agar para peserta didik tidak mudah jenuh dengan 

materi yang disampaikan oleh guru. (3) Diantara faktor pendukung dari 

menciptakan kenyamanan belajar siswa di dalam kelas adalah: Kepemimpinan 

Kepala Madrasah yang positif dan kuat, monitoring guru terhadap kemajuan siswa 

dan fasilitas lainnya, kreativitas guru dalam pembelajaran, tanggungjawab siswa 

dan keterlibatannya dalam kehidupan sekolah, keterlibatannya orang tua dalam 

kehidupan sekolah, tersedianya sarana prasarana. Adapun faktor penghambat dari 
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menciptakan kenyamanan belajar siswa di dalam kelas adalah Terkadang guru 

tidak peduli dalam meningkatkan suasana pembelajaran yang nyaman di dalam 

kelas untuk peserta didiknya, adanya siswa yang kurang antusias dalam 

menyiptakan suasana kelas yang kondusif, anggaran dana yang tidak mencukupi, 

Lingkungan yang kurang kondusif, sarana prasarana dan alat bantu ajar yang 

kurang mendukung dalam proses pembelajaran, kurangnya kesatuan di dalam 

kelas. 
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