
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wahana utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang 

dilakukan secara sistematis dan bertingkat adalah melalui pendidikan. 

Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik 

ke tujuannya masing-masing sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada, 

sehingga menghasilkan prestasi belajar yang baik pula. 

Prestasi belajar merupakan suatu hasil dari sebuah proses 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran siswa akan 

mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Prestasi belajar 

siswa di Indonesia menunjukkan hasil yang  kurang maksimal, mengharuskan 

setiap sekolah mengkonsep sekolahnya masing-masing untuk mewujudkan 

suatu pendidikan yang sesuai dengan tujuan dasar dari sebuah pendidikan. 

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, terutama di Indonesia 

banyak sekali cara yang dilakukan terkait hal tersebut, salah satunya adalah 

dengan mengelompokan siswa berdasarkan tingkat kecerdasan, kepribadian 

dan jenis kelamin. Pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, seperti kelas 

putra sendiri dan kelas putri sendiri serta ada juga kelas campuran. Konsep 

penataan kelas seperti ini memang seperti sistem di pesantren yang bertujuan 

untuk menjaga batasan antara putra dan putri. 

1 



Tarikh merupakan salah satu ilmu agama Islam yang mempelajari 

tentang historis atau sejarah Islam, dimulai dari awal Islam datang hingga 

perkembangan Islam saat ini. Dalam mempelajari Ilmu Tarikh, diperlukan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi suatu kelas. 

Pengelompokan kelas merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi 

motivasi belajar siswa sampai  akhirnya akan berdampak pada prestasi belajar 

siswa.  

SMP Muhammadiyah 8 Surakarta merupakan salah satu sekolah 

yang menerapkan pengelompokan kelas berdasarkan jenis kelamin, yaitu 

kelas putra dan putri dipisah serta ada kelas campuran. Dari pengelompokan 

kelas tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang adakah perbedaan 

prestasi belajar siswa. 

Berpijak pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

melalui sebuah skripsi dengan mengambil judul STUDI KOMPARASI 

PRESTASI BELAJAR TARIKH ANTARA SISWA KELAS CAMPURAN 

DENGAN KELAS TERPISAH PUTRA PUTRI DI KELAS VII SMP 

MUHAMMADIYAH 8 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2013/2014. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

masalah yang penulis rumuskan adalah “adakah perbedaan antara prestasi 

belajar Tarikh siswa kelas campuran dengan kelas terpisah putra putri di kelas 

VII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014?” 

 

2 



C. Hipotesis 

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Ha: “Ada perbedaan yang sangat signifikan antara prestasi belajar Tarikh 

siswa kelas campuran dengan kelas terpisah putra putri di kelas VII SMP 

Muhammadiyah 8 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014”.  

2. Ho: “Tidak ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar Tarikh 

siswa kelas campuran dengan kelas terpisah putra putri di kelas VII SMP 

Muhammadiyah 8 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014.” 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengungkap ada atau tidak adanya perbedaan prestasi belajar Tarikh 

antara siswa kelas campuran dengan kelas terpisah putra putri di kelas 

VII SMP Muhammadiyah 8 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat teoritis:  

Dapat menambah khasanah keilmuwan, khususnya dalam 

pembelajaran melalui pengelompokan kelas berdasarkan jenis 

kelamin dan perbedaan prestasi belajar siswa antara kelas terpisah 

putra putri dengan kelas campuran. 
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b. Manfaat praktis: 

1) Dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang 

hampir sama.  

2) Sebagai pertimbangan dalam menerapkan kelanjutan 

pengelompokan kelas di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta.  
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