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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan sarat perkembangan. Pendidikan merupakan usaha manusia 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yang berlangsung sepanjang 

hayat.1  Sedangkan tujuan pendidikan menurut Bloom (1956) membagi tujuan 

pendidikan menjadi tiga kawasan menurut jenis kemampuan berpikir, yaitu 

kawasan kognitif, kawasan psikomotor, dan kawasan afektif.2 Dalam Undang-

Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan berilmu, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.3 Oleh karena itu 

perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya 

terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Dewasa ini banyak upaya 

peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Upaya-

upaya tersebut dilandasi oleh suatu kesadaran betapa pentingnya peranan 

pendidikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dan pengembangan 

                                                           
1 Sadullah, Uyoh, Pengantar Filsafat  pendidikan. (Jakarta: Rineke Cipta, 2009), hlm. 55 
2 Suparman, M. Atwi, Desain Instruksional Modern, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 165 
3 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.1 
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watak (Nation Character Building) untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. 

Harkat dan martabat suatu bangsa sangat di tentukan oleh kualitas 

pendidikannya. Keberhasilan proses pembelajaran merupakan hal utama yang 

didambakan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Dalam proses 

pembelajaran, komponen utama adalah peserta didik dan guru.  

Pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan terencana yang 

mengkondisikan /merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran 

bermuara pada dua kegiatan pokok yaitu bagaimana orang melakukan tindakan 

perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar dan bagaimana orang 

melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan 

mengajar.4 Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi individu anak 

karena merekalah yang akan belajar. Anak didik merupakan individu yang 

berbeda satu sama lain, memiliki keunikan masing-masing yang tidak sama 

dengan orang lain. Oleh karena itu pembelajaran hendaknya memperhatikan 

perbedaan-perbedaan individual anak tersebut, sehingga pembelajaran benar-

benar dapat merubah kondisi anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang 

tidak paham menjadi paham serta dari yang berperilaku kurang baik menjadi 

baik. Akan tetapi pada kenyataannya guru cenderung mengajar dengan tidak 

melihat karakter siswa dan mengajar dengan metode yang monoton yang 

membuat siswa pasif. 

Pembelajaran yang monoton dengan cara konvensional antara lain yaitu 

metode ceramah, metode Tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian 

                                                           
4 Majid, Abdul, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hlm. 110 
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tugas, metode proyek, dan berbagai variasinya.5 Pembelajaran tersebut kurang 

memperhatikan perbedaan individual anak dan didasarkan pada keinginan 

guru, akan sulit untuk dapat mengantarkan anak didik ke arah pencapaian 

tujuan pembelajaran. Kondisi seperti inilah yang pada umumnya terjadi pada 

pembelajaran konvensional. Konsekuensi dari pendekatan pembelajaran seperti 

ini adalah terjadinya kesenjangan yang nyata antara anak yang cerdas dan anak 

yang kurang cerdas dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kondisi seperti ini 

mengakibatkan tidak diperolehnya ketuntasan dalam belajar, sehingga sistem 

belajar tuntas terabaikan. Hal ini membuktikan terjadinya kegagalan dalam 

proses pembelajaran di sekolah.  

Taba (1962) mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum harus 

diawali dengan mendiagnosa atau menganalisis kebutuhan peserta didik. 

Setelah kebutuhan peserta didik terpetakan, komponen lainnya yaitu tujuan, 

pemilihan dan organisasi isi, pemilihan pengalaman belajar, dan pemilihan alat 

evaluasi ditentukan.6 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberi 

kesempatan kepada guru untuk mengembangkan indikator pembelajaranya 

sendiri, dengan kurikulum ini, maka guru sebagai pendidik harus bisa memilih 

strategi pembelajaran yang tepat bagi peserta didiknya. Dalam pandangan 

konstruktivitis, “strategi memperoleh” lebih diutamakan dibandingkan 

seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu 

tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan menjadikan 

pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa, menjadikan pengetahuan 

                                                           
5 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2011), 
hlm. 19 
6 Sundayani, Wahyu, Pembelajaran Berbasis Tema, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 3 



4 

bermakna kepada siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, dan 

menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar.7 

Belajar aktif (active learning) meliputi berbagai cara untuk membuat 

siswa aktif sejak awal melakukan aktivitas-aktivitas yang membangun kerja 

kelompok dan dalam waktu yang singkat membuat mereka berpikir tentang 

materi pelajaran.8 Ketika peserta didik belajar dengan aktif berarti mereka yang 

mendominasi aktifitas pembelajaran. Mereka secara aktif menggunakan otak 

baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan 

persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam suatu 

persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Jadi pembelajaran aktif adalah 

suatu model pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif, siswa diajak 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang mereka miliki 

dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. 

Gaya belajar siswa yang berbeda tentu saja membutuhkan pendekatan 

mengajar yang variasi pula. mengingat adanya perbedan-perbedaan tersebut, 

menyamaratakan (menganggap sama) semua siswa ketika mengajar secara 

klasikal pada hakikatnya kurang sesuai dengan prinsip individualitas ini. 

Setidak-tidaknya guru harus menyadari bahwa setiap individu siswa memiliki 

perbedaan. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari dan memakluminya 

apabila ada siswa yang yang cepat menerima dan memahami pelajaran yang 

diberikannya.9 Secara sederhana kita dapat menyesuaikan cara mengajar kita 

                                                           

7 Tanireja, Tukiran, Dkk, Model-Model Pembelajaran Inovatif,  (Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 
12 
8 Silbermen, Mel, Active Learning 101 Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Yappendes, 2001), 
hlm. xiv 
9 Raharjo, Mulyo, Model Pembelajaran Inovatif, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm. 8 
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dengan gaya belajar siswa, diantaranya untuk siswa visual adalah dengan 

menggunakan simbol-simbol dalam memberikan konsep pada siswa, lalu 

dorong siswa untuk menguatkan konsepnya dengan menggunakan 

symbol/warna. Selain itu kita dapat pula menggunakan salinan kata kunci yang 

dibagikan kepada siswa, dan selanjutnya siswa mendefinisikan dengan 

bahasanya sendiri, atau dengan menggunakan gambar berwarna, grafik, tabel 

sebagai media pembelajaran. 

 Banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk 

mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas dimana guru dan 

siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya metode 

digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak menuntut kemungkinan 

beberapa metode berada dalam strategi yang bervariasi, artinya penetapan 

metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda tergantung tujuan 

yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran.10 Terdapat beberapa metode pembelajaran diantaranya metode 

active learning, dimana metode ini mengembangkan banyak strategi dalam 

pembelajaran diantaranya peta konsep dan diagram vee. Dimana peta konsep 

adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep 

tunggal dihungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama.11 

Sedangkan diagram vee digunakan sebagai heuristika dengan para pelajar 

menolong mereka melihat saling hubungan antara apa yang telah mereka 

ketahui dan pengetahuan baru yang akan mereka hasilkan dan telah mereka 

ketahui dan pengetahuan baru yang akan mereka hasilkan dan mencoba 

                                                           
10Majid,  Abdul, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Rosdakarya, 2013), hlm. 21 
11 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, …, hlm. 158 
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memahaminya.12. Pembelajaran aktif (active learning) menjadikan setiap 

individu merasa mendapat tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri untuk 

keberhasilan kelompoknya sehingga pembelajaran lebih bermakna dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal sesuai harapan kurikulum.  

Salah satu terpenuhinya kualitas belajar siswa dengan cara membaca, 

karena dengan membaca siswa dapat memahami sebuah materi maupun ilmu 

secara utuh. Membaca adalah proses yang dilakukan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan melalui media kata-kata /bahasa 

tulis. Proses ini menuntut kelompok kata yang tersusun sebagai satu kesatuan 

dapat dipahami secara sekilas dan makna yang tersurat maupun tersirat dapat 

ditangkap oleh pembaca.13 Membaca adalah melihat serta memahami isi dari 

apa yang tertulis (dengan melisankan isi dari apa yang tertulis (dengan 

melisankan atau hanya dalam hati). Jadi, seorang pembaca berusaha untuk 

memahami isi, menggali informasi secara lisan atau dalam hati.  

Pengertian sejarah secara etimologis berasal dari kata 

arab “syajarah” yang mempunyai arti “pohon kehidupan” dan yang kita kenal 

didalam bahasa ilmiyah yakni History, dan makna sejarah mempunyai 2 

konsep yaitu: pertama, konsep sejarah yang memberikan pemahaman akan arti 

objektif tentang masa lampau.Kedua, sejarah menunjukan maknanya yang 

subjektif, karena masa lampau tersebut telah menjadi sebuah kisah atau cerita. 

Ada peribahasa yang mengatakan “bangsa yang besar adalah bangsa yang 

menghargai pahlawannya”. Atas dasar itulah betapa kedudukan sejarah amat 

                                                           
12 Dahar RW, Teori-Teori Belajar dan Mengajar Pembelajaran,  (Jakarta, Erlangga, 2002), hlm. 
112 
13 Cahyani, Isah  dan Hodijah, Kemampuan Berbahasa Indonesia di Sekolah Dasar, (Bandung,  
UPI Press, 2009), hlm. 98. 
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penting dalam suatu Negara dan agama. Selain itu nilai sejarah (history) 

menjadi salah satu pondasi dasar dalam pembentukan pendidikan di suatu 

Negara yang bertujuan untuk mengembang kan pendidikan secara optimal. 

Materi tarikh / Sejarah kebudayaan (peradaban) Islam diartikan sebagai 

perekembangan atau kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarahnya, 

dan peradaban Islam mempunyai berbagai macam pengertian lain diantaranya: 

pertama, sejarah peradaban Islam merupakan kemajuan dan tingkat kecerdasan 

akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam mulai dari periode 

nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam sekarang. 

Kedua, sejarah peradaban Islam merupakan hasil hasil yang dicapai oleh 

ummat Islam dalam lapangan kesustraan, ilmu pengetahuan dan 

kesenian. Ketiga, sejarah perdaban Islam merupakan kemajuan politik atau 

kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam terutama 

dalam hubungannya dengan ibadah-ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan 

hidup bermasyarakat. 

Tugas dan fungsi guru dijelaskan dalam QS. Ali-Imran ayat 104 yang 

berbunyi: 

⎯ ä3 tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î ö sƒ ø:$# tβρ ã ãΒù' tƒ uρ Å∃ρã ÷è pR ùQ $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑ ø9 $# 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθ ßs Î=ø ßϑ ø9 $# ∩⊇⊃⊆∪    

” dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 



8 

munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Departemen Agama 

RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, 1976) 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa guru sebagai Ulul albab adalah 

orang yang memiliki keseimbangan antara daya fikr dan dzikir, daya nalar dan 

spiritual. Dengan daya ini, maka seorang guru yang Ulul albab akan 

melakukan fungsi amar ma’ruf nahi munkar. Dengan demikian ia akan 

mengemban misi sebagai pembangun masa depan peradaban bangsa 

sebagaimana yang dilakukan para ulama klasik.14 Jadi tugas seorang guru 

dalam pembelajaran materi tarikh khususnya untuk membangkitkan motivasi 

dan sikap percaya diri siswa, menciptakan kondisi pembelajaran yang nyaman 

sehingga siswa memperoleh ketrampilan, keberanian menyampaikan pendapat, 

punya sikap percaya diri yang tinggi, serta mempunyai kemampuan dalam 

memecahkan masalah tarikh ataupun masalah kehidupan sehari-hari. Selain itu 

seorang guru perlu memberikan penekanan pembelajaran materi tarikh lebih 

bermakna dan bermanfaat, sehingga pembelajaran materi tarikh mempunyai 

peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia berkualitas. 

Fungsi guru dalam kontek ini adalah mempermudah siswa dalam belajar, 

memberikan kondisi kondusif yang mampu menciptakan pembelajaran 

bermakna bagi diri siswa, pembelajaran efektif agar proses belajar dapat 

berjalan lancar, terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu untuk 

kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan pengalaman di 

lapangan mengajar bahwa analisis terhadap rendahnya nilai Tarikh kelas XI 

                                                           
14 Nata, Abuddin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2012), 
hlm. 303 
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IPA di SMA Negeri 1 Polokarto disebabkan karena beberapa permasalahan 

berikut :  

1) Guru masih menggunakan metode konvensional dalam menyampaikan 

materi tarikh, yaitu dengan metode ceramah sehingga menimbulkan 

kejenuhan pada peserta didik. 2) Kurangnya kesadaran diri peserta didik 

terhadap pentingnya belajar tarikh sehingga peseta didik kurang 

bersemangat belajar.  

3) Peserta didik kurang aktif dalam menggali informasi materi tarikh sehingga 

pengetahuan tentang tarikh hanya berasal dari guru. 

 4) Dominasi guru masih cukup besar (Teaching Centered Learning)  

menyebabkan peserta didik kurang percaya diri untuk mengemukakan 

pendapat walaupun sebenarnya peserta didik sudah menguasai konsep yang 

di sampaikan guru.  

5) Metode ceramah dan tugas yang diberikan belum sepenuhnya mengatasi 

kesulitan peserta didik.  

6) Tidak seimbangnya jumlah antara anak laki laki dan perempuan 

menyebabkan rasa egoisme yang tinggi antara teman.  

7) Guru kurang memperhatikan model dan metode pembelajaran yang bisa 

meningkatkan mutu pembelajaran. Data hasil uji kompetensi dasar tarikh 

pada tahun pelajaran  2012/2013,  2013/2014 serta 2014/2015  yang 

diperoleh tidak lebih dari 60 %  peserta didik tuntas ( nilai batas tuntas 

adalah 75 ) 

Kemampuan profesional seorang guru teruji oleh kemampuan menguasai 

berbagai macam metode, terutama metode Active learning atau belajar aktif. 
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Dalam hal ini guru dapat menggunakan berbagai macam metode termasuk 

metode ceramah. Akan tetapi hanya terbatas pada materi yang banyak 

memerlukan penjelasan. Mengingat pentingnya penerapan metode Active 

learning dalam proses pembelajaran materi tarikh agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan maksimal maka di SMA Negeri 1 Polokarto ini 

menerapkan strategi  pembelajaran aktif yaitu Peta Konsep dan Diagram Vee 

adalah suatu strategi pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar aktif dan 

bertujuan agar siswa mempunyai jiwa tanggung jawab dan berkomunikasi 

dengan baik bersama teman-temannya dalam belajar serta menumbuhkan daya 

kreatifitas sehingga mampu membuat inovasi-inovasi. seperti yang kita ketahui 

dalam penyampaian materi metode yang digunakan adalah metode ceramah 

akan tetapi penerapan metode ini kurang efektif karena materi yang dipelajari 

dalam tarikh adalah membutuhkan penerapan langsung dalam proses 

pembelajaran sehingga apa yang telah dipelajari siswa tidak akan cepat lupa 

dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Allah berfirman dalam Qs. Ali imran : 159 

$yϑÎ6 sù 7π yϑômu‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθs9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹ Î= xî É= ù=s) ø9 $# (#θ‘Ò xΡ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθym (    

 
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 

terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu..( Ali-Imran : 159 ) 

 
Pengertian yang dapat diambil dari firman Allah dalam Qs. Ali- 

Imron:159 menjelaskan bahwa memberi pelajaran untuk mencapai tujuan 

berdakwah atau tujuan mendidik dan mengajar umat itu haruslah dengan cara 

yang tepat, bijaksana dan tidak boleh kasar agar mendapatkan simpati dan 

berhasil. Menyadari bahwa pendidikan itu sangatlah penting, khususnya 
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pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam dikatakan sebagai suatu proses 

pengembangan potensi kreatifitas peserta didik yang bertujuan untuk 

mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa pada Allah SWT, dan 

bersifat cerdas, berbudi pekerti luhur, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap 

dirinya, bangsa dan Negara serta agama.15 Maka dalam hal ini penguasaan dan 

pengembangan terhadap pendidikan Islam terutama mata pelajaran Tarikh 

sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari 

Dominasinya peserta didik perempuan sehingga mempunyai 

kecenderungan berkelompok dan suka mengucapkan kata kata secara 

spontanitas karena kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Dari 

kondisi tersebut maka sangat di perlukan model pembelajaran yang aktif untuk 

meningkatkan motivasi belajar dan ketrampilan membaca dalam pelajaran 

tarikh. Untuk menyajikan materi tarikh menjadi lebih menarik karena kondisi 

dominasi jumlah peserta didik perempuan guru harus memiliki kemampuan 

untuk mengembangkan metode pengajaran dan pemanfaatan media 

pembelajaran sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai 

dengan baik, melatih kemampuan anak untuk membaca dan meningkatkan 

motivasi melalui pembelajaran tarikh merupakan latihan awal bagi anak untuk 

mampu membaca dengan cermat dalam mengembangkan daya cipta dan daya 

ingat terhadap perkembangan agama Islam. 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang telah dikemukakan 

diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1) Pengajaran Tarikh 

di SMA Negeri 1 Polokarto masih berjalan satu arah pembelajaran berpusat 

                                                           
15 Tauhied, Abu,  Beberapa Aspek Pendidikan Islam, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1990), 
hlm. 73 
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pada guru (Teacher Centered Learning) padahal berbagai pendekatan telah di 

kembangkan seperti pendekatan active learning, kooperatif, eksperimen, 

demonstrasi, PBL, inkuiri, CTL dan sebagainya, namun belum banyak guru 

yang menggunakanya. 2) Nilai Rata-rata harian tarikh tiga tahun terakhir yang 

masih rendah, ketuntasan yang paling besar 60 % . 3) Pembelajaran masih 

didominasi metode konvesional oleh guru sehingga peserta didik cenderung 

kurang aktif dalam menggali informasi tentang materi tarikh yang 

menyebabkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah tarikh 

masih rendah. 4) Kondisi internal peserta didik yang meliputi minat belajar, 

kemampuan membaca, kemampuan awal, kreativitas, motivasi belajar, 

motivasi berprestasi, kemampuan berpikir kritis, sikap percaya diri, maupun 

gaya belajar peserta didik yg berbeda beda belum dioptimalkan oleh guru. 5) 

Kemampuan membaca peserta didik merupakan faktor intern dalam diri 

peserta didik yang dapat mempengaruhui prestasi belajar peserta didik, namun 

guru belum memperhatikan dan mengoptimalkannya. 6) Penilaian hasil belajar 

yang selama ini dilakukan guru pada umumnya hanya aspek kognitif saja, 

padahal sesungguhnya hasil belajar mencakup banyak aspek seperti aspek 

afektif dan psikomotorik. 7) Pelajaran tarikh masih di anggap pelajaran yang 

kurang menarik, membosankan dan sulit difahami, karena guru tidak 

memperhatikan karakteristik peserta didiknya. 

Peserta didik mempunyai kecenderungan berkelompok dan 

mengemukakan pendapat secara spontan tanpa difikir terlebih dahulu, maka 

model pembelajaran active learning dengan menggunakan peta konsep dan 

diagram vee sangat cocok dengan karakter peserta didik di SMAN 1 Polokarto. 
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Maka perlu adanya penelitian mengenai penerapan model pembelajaran active 

learning pada materi tarikh dengan peta konsep dan diagram vee ditinjau dari 

kemampuan membaca peserta didik. Harapannya agar penerapan peta konsep 

dan diagram vee dengan memperhatikan kemampuan membaca peserta didik 

akan dapat berpengaruh secara positif terhadap perubahan prestasi belajar 

peserta didik kelas XI. IPA 3 dan kelas XI. IPA 4 di SMA Negeri 1 Polokarto. 

B. Rumusan Masalah 

Dari pendahuluan yang telah di kemukakan di atas, masalah yang akan di 

cari penyelesaianya pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan prestasi belajar bagi peserta didik pada 

pembelajaran tarikh yang menggunakan metode active learning dengan 

peta konsep dan diagram vee. 

2. Apakah ada perbedaan kemampuan membaca bagi peserta didik pada 

pembelajaran tarikh melalui active learning dengan peta kosep dan 

diagram vee. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  :  

a. Perbedaan pretasi belajar bagi peserta didik pada pembelajaran tarikh 

yang menggunakan metode active learning dengan peta konsep dan 

diagram vee. 
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b. Perbedaan kemampuan membaca bagi peserta didik pada 

pembelajaran tarikh melalui active learning dengan peta kosep dan 

diagram vee.  

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan :  

a. Manfaat Teoritis 

1) Memberikan sumbangan kepada pembelajaran, utamanya 

peningkatan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa.  

2) Memberikan kontribusi pada pemilihan model dan media 

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa, aktifitas siswa, dan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

3) Menambah penelitian mengenai kemampuan membaca dan 

motivasi peserta didik sebagai pendukung pencapaian prestasi 

belajar. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan masukan bagi guru untuk menerapkan pembelajaran 

active learning, sebagai bahan pertimbangan penelitian yang 

sejenis. 

2) Memberikan informasi bagi guru pentingnya kemampuan membaca 

peserta didik dalam pencapaian prestasi belajar tarikh. 

3) Memberi masukan bagi peserta didik bahwa pencapaian prestasi 

belajar yang baik memerlukan peran aktif peserta didik. 
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D. Telaah Pustaka 

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui sejauh mana karya ilmiah 

serta posisinya diantara karya-karya ilmiah sejenis dengan tema ataupun 

pendeketatan yang serupa. Selanjutnya, akan dipaparkan beberapa penelitian 

yang berwujud skripsi, thesis dan penelitian yang sedikit banyak berkaitan 

dengan penelitian ini yaitu tentang pembelajaran active leaning pendidikan 

agama islam dengan peta konsep dan diagram vee ditinjau dari ketrampilan 

membaca materi pokok tarikh kelas XI. IPA semester 1 SMA Negeri 1 

Polokarto tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian terdahulu yang dapat dilacak 

sebabgai berikut: 

Pertama. Tesis Wijayanti, Indah  (UNS, 2006) dengan judul 

penelitiannya “ Efektivitas pembelajaran TAI (Team Assisted 

Individualization) yang di dukung Diagram V dan TAI di dukung Peta 

Konsep pada Materi Pokok Hukum-Hukum Dasar Kimia dengan 

memperhatikan Keingintahuan siswa kelas X semester genap SMA Batik 1 

Surakarta tahun pelajaran 2005/2006”. Dari penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa penggunaan metode TAI didukung diagram v dapat 

menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan 

metode TAI didukung oleh peta konsep, siswa yang mempunyai 

keingintahuan tinggi mempunyai pretasi belajar yang lebih tinggi 

ddibandingkan dengan siswa yang mempunyai keingintahuan rendah, tidak 

ada interaksi antara metode pembelajaran kooperatif TAI didukung dengan 
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diagram v dan TAI didukung peta konsep dengan keingintahuan siswa 

terhadap belajar siswa pada materi pokok Hukuk-Hukum Dasar Kimia.16 

Kedua, Tesis Ratna Dewi, D.A (UNS, 2014) dengan judul “pembelajaran 

kimia dengan model, kooperatif jigsaw menggunakan handout dan 

multimedia animasi ditinjau dari kecerdasan visual dan ketrampilan 

membaca”. Yang meneliti tentang: a) Pembelajaran kimia model jigsaw 

dengan menggunakan handout dan multimedia animasi dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada materi termokimia, b) Kecerdasan visual yang 

berbeda tidak memberikan perbedaan prestasi belajar kognitif siswa pada 

pembelajaran kimia materi termokimia, c) Keterampilan membaca yang 

berbeda tidak memberikan perbedaan prestasi belajar kognitif siswa pada 

pembelajaran kimia materi termokimia.17 

Ketiga, Naskah Publiksdi Rochmadi (UMS, 2015) dengan judul 

“Pengaruh kegemaran membaca terhadap prestasi belajar siswa kelas v SD 

Negeri bratan II Surakarta tahun 2014/2015”. Yang meneliti tentang: 1) 

terdapat pengaruh kegemaran membaca secara signifikan terhadap prestasi 

belajar siswa, 2) pengaruh yang diberikan untuk variabel kegemaran 

membaca terhadap prestasi belajar siswa adalah 55% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain.18 

Keempat, Skripsi Utomo, A.C (UMS, 2015) dengan judul “Pengaruh 

kemampuan membaca dan motivasi belajar terhadap pemecahan masalah 
                                                           
16 Wiyajanti, Indah.  Efektivitas pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) yang di 
dukung Diagram V dan TAI di dukung Peta Konsep pada Materi Pokok Hukum-Hukum Dasar 
Kimia dengan memperhatikan Keingintahuan siswa kelas X semester genap SMA Batik 1 
Surakarta tahun pelajaran 2005/2006”.  (UNS: 2006) 
17  Dewi, Ratna.. Pembelajaran kimia dengan model, kooperatif jigsaw menggunakan handout dan 
multimedia animasi ditinjau dari kecerdasan visual dan ketrampilan membaca. (UNS: 2014) 
18 Rochmadi,  Pengaruh kegemaran membaca terhadap prestasi belajar siswa kelas v SD Negeri 
bratan II Surakarta tahun 2014/20, (UMS: 2015) 
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soal tes siswa kelas 2 SD Negeri 2 Ngadirojo tahun 2014/2015”. Yang 

meniliti tentang: a) Kemampuan siswa akan berpengaruh besar terhadap 

pemecahan soal tes siswa, melalui kemampuan membaca maka siswa akan 

lebih mudah mengerjakan dan menerima soal tes yang diberikan oleh guru 

sehingga hasil pemecahan soal tes siswa meningkat. b) motivasi belajar siswa 

sangat mempengaruhi pemecahan tes soal siswa. Motivasi belajar siswa akan 

sangat berpengaruh terhadap siswa. Dengan motivasi belajar siswa terdorong 

untuk berusaha memecahkan soal tes yang diberikan siswa secara mandiri. 

Motivasi belajar juga dapat mendorong siswa untuk berlatih berfikir kritis. 

Oleh karena itu dengan adanya peningkatan kemampuan membaca dan 

motivasi belajar siswa dapat meningkatkan pemecahan masalah soal tes 

sehingga hasil belajar juga ikut meningkat.19 

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang telah ada, peneliti belum 

menemukan penelitian yang membahas secara spesifik pembelajaran active 

learning pendidikan agama Islam dengan peta konsep dan diagram vee 

ditinjau dari ketrampilan membaca materi pokok tarikh. Dengan demikian 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini merupakan unsur kebaruan dan 

layak untuk diteliti.  

E. Kerangka Teoritik  

1. Pembelajaran active learning 

Model pembelajaran aktif (active learning) adalah suatu 

model dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar 

yang aktif menuju belajar yang mandiri. Kemampuan belajar mandiri 

                                                           
19 Utomo,  Pengaruh kemampuan membaca dan motivasi belajar terhadap pemecahan masalah 
soal tes siswa kelas 2 SD Negeri 2 Ngadirojo tahun 2014/2015, (UMS: 2015) 
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merupakan tujuan akhir dari belajar aktif (active learning). Untuk dapat 

mencapai hal tersebut kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa 

agar bermakna bagi siswa atau anak didik. 

2. Diagram Vee 

Novak dan Gowin (1985)  cit. Dahar (2011) mendefinisikan diagram 

Vee sebagai diagram berbentuk V yang memiliki sisi konseptual (thinking) 

dan sisi metodologis (doing) dimana kedua sisi tersebut secara aktif saling 

berinteraksi selama penggunaan pertanyaan fokus untuk membentuk 

hubungan antara pengetahuan yang sudah dimiliki dan yang akan 

dipelajari siswa. 

3. Peta Konsep 

Peta konsep sebagai suatu alat skematis mempresentasikan suatu 

rangkaian konsep yang digambarkan dalam suatu kerangka prosisi. Peta itu 

mengungkapkan hubungan-hubungan yang berarti antara konsep-konsep 

dan menekankan gagasan-gagasan pokok. Peta konsep disusun hierarkis, 

konsep esensial akan berada pada bagian atas peta.20 Peta konsep 

merupakan skema yang menggambarkan suatu himpunan konsep-konsep 

(termasuk teorema, prinsip, sifat dan lain-lain) dengan maksud mengaitkan 

atau menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dengan 

menggunakan proposisi-proposisi agar menjadi jelas baik bagi siswa 

maupun guru untuk memahami ide-ide kunci yang harus terfokus kepada 

tugas belajar (learning task) yang khusus.  

 

                                                           
20 Suwarto, Pengembangan Tes Diagnostik dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 
2013), hlm. 78 
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4. Ketrampilan Membaca 

Membaca adalah interaksi dengan bahasa yang sudah dialihkodekan 

ke dalam tulisan. Jila seseorang telah mampu berinteraksi dengan bahasa 

yang telah dialihkodekan, maka dapat diartikan orang tersebut telah 

memiliki ketrampilan membaca. Terkait dengan peserta didik SD, tujuan 

pembelajaran membaca adalah agar peserta didik memiliki keterampilan 

berinteraksi dengan bahasa yang dialihkodekan ke dalam tulisan.21 

Kemampuan membaca adalah suatu kebutuhan pokok seorang peserta 

didik, karena jika peserta didik mampu membaca secara keseluruhan 

materi maka peserta didik dapat meraih prestasi belajar dengan maksimal. 

5. Pembelajaran Tarikh 

Pembelajaran (Intruction) merupakan akumulasi dari konsep 

mengajar (teaching) dan konsep belajar (learning), penekanannya pada 

perpaduan antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek 

didik.22 Konsep tersebut dapat dipandang sebagai sistem, sehingga dalam 

sistem belajar ini terdapat komponen-komponen siswa, tujuan, materi 

untuk mencapai tujuan, fasilitas dan prosdur serta alat media yang harus 

disiapkan.  

Pengertian tarikh/sejarah secara etimologis berasal dari kata 

arab “syajarah” yang mempunyai arti “pohon kehidupan” dan yang kita 

kenal didalam bahasa ilmiah yakni History, dan makna sejarah mempunyai 

2 konsep yaitu: pertama, konsep sejarah yang memberikan pemahaman 

                                                           
21 Resmini, Novi,  dkk, Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia. (Bandung: Upi Press, 2006), hlm. 226 
22 Daryanto dan Raharjo, Mulyo, Model Pembelajarn Inovatif, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), 
hlm. 19 
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akan arti objektif tentang masa lampau. Kedua, sejarah menunjukan 

maknanya yang subjektif, karena masa lampau tersebut telah menjadi 

sebuah kisah atau cerita. 

Sesuai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan 

belajar tarikh jika pada diri orang tersebut terjadi perubahan tingkah laku 

dan sikap yang berkaitan dengan tarikh, seperti dari tidak mengerti kisah 

pada zaman dahulu atau kisah perjuangan para pahlawan menjadi mengerti 

dan ditandai dengan perubahan tingkah laku, yaitu bersikap ilmiah dalam 

menghadapi masalah mampu menerapkan pengetahuan tarikh dalam 

menyelesaikan permasalahan tarikh, menjadikan teladan dalam kehidupan 

sehari-hari, menjadikan tolak ukur dalam kehidupan manusia dan 

dijadikan manfaat dalam pelajaran yang lain. 

Dengan demikian yang dimaksud judul diatas adalah pembelajaran 

active learning yang mengajak siswa untuk belajar aktif, kreatif, 

menyenangkan dan menarik sehingga apa yang telah siswa pelajari dapat 

diterapkan dalam kehidupan nyata dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

F. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul.23 Berdasakan kajian teori dan kerangka berfikir di atas maka 

hipotesis penelitian di rumuskan sebagai berikut :  

1. Ada perbedaan prestasi belajar bagi peserta didik pada pembelajaran tarikh 

yang menggunakan active learning dengan peta konsep dan diagram vee. 

                                                           
23 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineke Cipta, 
1998), Hlm. 62 
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2.  Ada Interaksi pembelajaran tarikh melalui active learning dengan peta 

konsep dan diagram vee dengan ketrampilan membaca terhadap prestasi 

belajar peserta didik. 

G. Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian eksperimen 

semu. Kelas eksperimen dibagi menjadi dua, kelas eksperimen yang satu 

mendapat perlakuan pembelajaran active learning dengan metode peta 

konsep dan kelas eksperimen yang kedua mendapat perlakuan 

pembelajaran active learning dengan metode diagram vee. Karena hasil 

penelitian ini akan menegaskan hubungan antara variabel-variabel yang 

diteliti, tujuannya terletak pada penemuan fakta-fakta akibat perbedaan 

pengaruh pemberian perlakuan pembelajaran active learning dengan peta 

konsep dan active learning diagram vee terhadap prestasi belajar tarikh 

kompetensi perkembangan sejarah islam pada abad pertengahan ditinjau 

dari kemampuan ketrampilan membaca.  

2) Tempat dan Waktu penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Polokarto, Dk. Butuh,  

Kel. Godog Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

b. Waktu Penelitian 

Pada bulan Agustus 2015 sampai dengan  Januari 2016. 
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c. Tahap Penelitian 
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1 Pengajuan Proposal X    
2 Penyusunan proposal dan 

Instrumen X    

3 Seminar Proposal X X    
4 Perijinan X    
5 Uji coba instrument X X    
6 Pengambilan data X X   
7 Analisis data X   
8 Penyusunan laporan dan konsultasi  X X 
9 Ujian Tesis   X 

 

1. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.24 Populasi adalah 

seluruh data yang menjadi objek penelitian. Populasi dari penelitian ini 

adalah peserta didik kelas X1.A.1 sampai kelas XI.A.4 SMA Negeri 1 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo, tahun pelajaran 2015/2016. 

b. Sample 

Sampel adalah sebagian objek yang diteliti. Sampel penelitian ini 

adalah diambil dua kelas sampel dari kelas XI IPA.1-XI IPA.4,  SMA 

Negeri 1 Polokarto, Sampel dipilih secara cluster random sampling. 

                                                           
24 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik …, Hlm. 102 
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Dengan cara undian karena kelas tersebut sudah setara dari nilai hasil 

UKK, kelas yang keluar undian pertama merupakan kelas eksperimen 

model pembelajaran active learning dengan metode peta konsep sedang 

undian yang keluar berikutnya merupakan kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran active learning dengan metode diagram vee. 

2. Variable Penelitian 

Variabel bebas merupakan variable yang memberikan pengaruh atau 

sering disebut variable perlakuan, sedangkan variable terikat adalah variable 

yang diukur sebagai akibat dari variable yang memberikam pengaruh.25 

Untuk mengidentifikasi variable, perlu dilihat desain penelitian yang berupa 

desain factorial 2 x 2. 

Dari rancangan penelitian tersebut terdapat 1 variable bebas dan dua  

variabel terikat, variabel terikat berupa prestasi belajar materi tarikh dan 

kemampuan membaca. Variable bebas adalah pembelajaran active learning 

peta konsep dan active learning diagram vee. 

3. Metode Pengambilan Data 

Metode  pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, dokumentasi dan dua cara yaitu dengan cara tes dan non tes. 

Adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab dengan tujuan untuk 

mengukur aspek tertentu. Teknik tes dan non tes dengan menggunakan 

angket. 

 

 

                                                           
25 Sukmadinata, Syaudih, Nana, Metode Penelitian Pendidikan B, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2009), hlm. 195 
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a. Observasi  

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan 

secara sistematis terhadap focus permasalahan yang diteliti.26 Objek yang 

diobservasi dalam penelitian ini adalah kelas XI. IPA SMA N 1 Polokarto. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya 

jawab dengan sumber data secara langsung.27 maksud penggunaan metode 

ini adalah untuk mencari data yang berhubungan dengan kurikulum, 

metode, dan tehnik yang digunakan dalam pembelajaran Tarikh dalam hal 

ini dilakukan dengan kepala sekolah, guru Tarikh. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang terkait dengan focus 

penelitian yang berasal dari sumber ukurannya (objek penelitian). Seperti 

dokumen-dokumen, arsip-arsip, mosul, artikel, jurnal, brosur, dan 

sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.28 Metode ini 

digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang data sekolah. 

d. Metode Tes 

Tes adalah kumpulan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur pengetahuan, intelgensi, kemampuan yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

hasil belajar ranah kognitif pada materi perkembangan Islam pada abad 

pertengahan, kemampuan ketrampilan membaca. Teknik tes yang 

digunakan adalah tes obyektif yang disusun oleh peneliti. 
                                                           
26 Hadi, Sutrisno, Metodologi ReseReseach, (Yogyakarta: Andi Ofset 1998), hlm. 56 
27 Sudijono, Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 35 
28 Sudijono, Anas, Teknik Evaluasi Pendidikan Suatu Pengamatan,…, hlm. 36 
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e. Metode Non Tes. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan data non tes 

berupa angket untuk mengumpulkan data prestasi afektif siswa dan 

ketrampilan membaca. Angket berisi daftar pertanyaan yang harus di isi 

oleh responden. Angket digunakan untuk mengukur prestasi afektif siswa 

yang mengacu pada aspek sikap, minat, komponen diri, nilai dan moral.  

4. Validitas dan Instrumen Penelitian 

a. Instrumen Penelitian  

Data penelitian ini menggunakan 2 jenis instrumen penelitian yaitu: 

1) Instrumen Pembelajaran 

Silabus dan RPP sebagai langkah awal yang akan dilakukan peneliti. 

2) Instrumen Penelitian 

(a)  Instrumen Penelitian Kognitif 

Penilaian hasil belajar kognitif yang berupa pilihan ganda 30 

soal untuk tiga pokok bahasan dilakukan di akhir pembelajaran, 

tujuannya mengobservasi hasil belajar kognitif di akhir 

pembelajaran. Langkah-langkah pembuatan tes terdiri dari: 1) 

membuat kisi-kisi soal tes, 2) menyusun soal tes, 3) membuat 

kunci jawaban, 4) mengadakan uji coba tes (tryout). 

Soal kognitif pilihan ganda diuji cobakan terlebih dahulu 

sebelum penelitian, untuk mengetahui instrumen  tersebut telah 

memenuhi persyaratan tes yang baik dalam hal validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Uji coba/tryout 
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menggunakan peserta didik kelas XI IPA tahun 2015/2016, 

masing-masing 30 siswa untuk tryout kognitif. 

(b) Instrumen penilaian ketrampilan membaca  

Instrumen penilaian ketrampilan membaca diperoleh dari 

angket ketrampilan membaca. Jenis angket yang digunakan 

adalah angket langsung yaitu angket yang menyediakan alternatif 

jawaban. Responden memilih salah alternatif jawaban yang 

disediakan. Penyusunan item-item angket berdasarkan indikator 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa hanya dibenarkan 

dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang telah 

disediakan. Pemberian nilai untuk angket ini menggunakan skala 

1 sampai 4, penilaian dengan korelasi Product Moment dari 

Pearson. Angket afektif tersebut juga diuji cobakan pada peserta 

didik kelas XI IPA tahun 2015/2016, sebanyak 60 siswa. 

b.  Uji Coba Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian yang baik adalah 

instrumen yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, sebelum instrumen  

digunakan perlu diujicobakan terlebih dahulu untuk mengetahui validitas 

dan reliabilitasnya. Instrumen yang berupa angket diuji validitas dan 

reliabilitasnya saja, sedangkan soal tes pilihan ganda digunakan juga uji 

taraf kesukaran dan uji daya pembeda. 

1) Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur 
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(tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan 

fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat 

sesuai dengan maksud kenakannya tes tersebut. Suatu tes 

menghasilkan data yang tidak relevan dalam pengukuran, dikatakan 

sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Sisi lain yang sangat 

penting dalam konsep validitas adalah kecermatan pengukuran. 

Suatu tes yang validitasnya tinggi tidak saja akan menjalankan 

fungsi ukurnya dengan tepat akan tetapi juga dengan kecermatan 

tinggi, yaitu kecermatan dalam mendeteksi perbedaan-perbedaan 

kecil yang ada pada atribut yang diukurnya. Untuk mengetahui 

validitas tes pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 

pengukuran validitas butir soal. 

(a) Validitas Instrumen Penilaian Kognitif  

Validitas diujikan pada siswa yang mendapatkan materi 

yang sama. Uji validitas, setiap butir-butir soal yang telah 

dibuat diuji dengan cara mengukur kecocokan antara item 

dengan skor keseluruhan item. 

Instrumen kognitif atau tes hasil belajar terdiri dari 30 

butir soal pilihan ganda dengan skala penilaian menggunakan 

skala 100. Penilaian jumlah jawaban benar dibagi jumlah soal 

dan dikalikan 100. Validitas dilakukan dengan melihat 

validitas tiap item soal dengan mengkonversi skor item soal 
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tersebut. Kriteria pengukuran dengan, skor 0 bila jawaban 

salah, dan skor 1 untuk jawaban benar. 

Perhitungan validitas butir soal pada instrumen penilaian 

kognitif dilakukan dengan menggunakan komputasi koefisien 

korelasi point biserial atau koefisien korelasi biserial, dengan 

rumus sebagai berikut : 

Keterangan :  

pbiγ  = koefisien korelasi biserial 

Mp = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi 

item yang dicari validitasnya. 

Mt  = rerata skor total 

St  = standar deviasi dari skor total 

p = proporsi siswa yang menjawab benar 

p = 
siswaseluruh jumlah 

benar menjawab yang siswa banyaknya  

q = proporsi siswa yang menjawab salah 

q = 1- p.29 

Koefisien korelasi biserial ( pbiγ ) menunjukkan validitas 

item dari tes bentuk pilihan ganda yang selanjutnya disebut 

sebagai  rhitung. Taraf signifikan yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah 5% kriteria validitas suatu tes (rhitung). Item 

                                                           
29 Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineke Cipta, 2009), hlm. 79 
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dikatakan valid bila harga  rhitung   >  rtabel yang dikonsultasikan 

dengan r tabel hasil korelasi product moment. 

(b) Validitas penilaian Ketrampilan Membaca 

Instrumen penilaian Ketrampilan membaca berupa 

angket. Penyusunan item-item angket berdasarkan indikator 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa dibenarkan 

menjawab pertanyaan, dengan memilih salah satu alternatif 

jawaban yang telah disediakan. Pemberian skor untuk 

penilaian afektif ini digunakan skala 1 sampai 4. Perhitungan 

validitas butir soal untuk penilaian afektif menggunakan rumus 

korelasi Product Moment dari Pearson dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

Keterangan :  

rxy   :  koefisien korelasi suatu butir soal (koefisien 

validitas) 

 X  :  hasil pengukuran suatu tes yang ditentukan 

validitasnya  

Y  :  kriteria yang dipakai  

N  :  jumlah subyek.30   

Kriteria pengujian : Kriteria item dinyatakan valid jika 

rxy  > rtabel  dan dinyatakan tidak valid jika rxy ≤  rtabel  

 

                                                           
30 Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian,…, hlm. 73 
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2) Uji Reliabilitas 

(a) Penilaian Kognitif  

Reliabilitas adalah keajegan suatu tes apabila diteskan 

kepada subyek yang sama, dalam waktu yang berlainan atau 

kepada subyek tidak sama pada waktu yang sama. Menghitung 

koefisien realibilitas pada instrumen penilaian kognitif yang 

berbentuk objektif digunakan rumus Kuder Richardson (KR 

20) yaitu sebagai berikut :  

  

Keterangan :   

rtt  : koefisien realibilitas    

n  : jumlah item 

S  : deviasi standar  

p  : indeks kesukaran 

q  : 1- p      

Kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut :  

0,91 ─ 1,00    : Sangat Tinggi (ST) 

0,71 ─ 0,90    : Tinggi (T)  

0,41 ─ 0,70    : Cukup (C)  

0,21 ─ 0,40    : Rendah (R)  

Negatif ─ 0,20     : Sangat Rendah (SR) 
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Harga r yang diperoleh yang diperoleh r tabel product 

moment dengan signifikansi 5% jika rtt > r tabel maka 

instrument bersifat reliabel.31  

Pada instrumen hasil belajar kognitif untuk menghitung 

koefisien reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha 

(digunakan untuk mencari reliabilitas yang skornya bukan 1 

atau 0) yaitu sebagai berikut :  

 

Dengan: 

  

Keterangan :  

rtt             : koefisien realibilitas instrumen  

N   : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

ΣSi
2     : jumlah kuadrat S tiap-tiap item  

St
2  : kuadrat dari S total keseluruhan item  

Kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut :  

0,91 ─ 1,00    : Sangat Tinggi (ST)  

0,71 ─ 0,90    : Tinggi (T)  

0,41 ─ 0,70    : Cukup (C)  

0,21 ─ 0,40    : Rendah (R)  

Negatif ─ 0,20  : Sangat Rendah (SR)  

                                                                                  .32    

                                                           
31 Arikunto, Suharsimi, Manajemen Penelitian,…, hlm. 100-101 
32 Arikunto, Suharsimi,  Manajemen Penelitian,…, hlm. 100-101 
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3) Uji Taraf  Kesukaran Soal 

Taraf kesukaran suatu item dapat diketahui dari banyaknya 

siswa yang menjawab benar. Taraf kesukaran suatu item 

dinyatakan dalam bilangan indeks yang disebut Indeks Kesukaran 

(IK), yaitu bilangan yang merupakan hasil perbandingan antara 

jawaban benar yang diperoleh dengan jawaban yang seharusnya 

diperoleh dari suatu item.  

  

Keterangan :  

IK   :  indeks kesukaran  

B            :  jumlah jawaban yang benar yang diperoleh siswa 

dari suatu item  

N             :  kelompok siswa  

skor maksimal  : besarnya skor yang dituntut oleh suatu jawaban 

benar dari suatu item  

 N x skor maksimal : jumlah jawaban yang benar yang harus 

diperoleh dari suatu item. 33  

Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut :  

0,81 ─ 1,00  : Mudah Sekali (MS)  

0,61 ─ 0,80  : Mudah (Md)  

0,41 ─ 0,60  : Sedang/Cukup (Sd-C)  

0,21 ─ 0,40  : Sukar (Sk)  

                                                           
33 Masidjo, Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 
hlm. 189-192 
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0,00 ─ 0,20  : Sukar Sekali (SS)  

4) Daya Pembeda Soal 

 Taraf pembeda suatu item adalah taraf sampai di mana jumlah 

jawaban benar dari siswa yang tergolong kelompok atas (pandai) 

berbeda dari siswa yang tergolong kelompok bawah (kurang pandai). 

Perbedaan jawaban benar dari siswa tergolong kelompok atas dan 

bawah disebut Indeks Diskriminasi (ID).  

  

Keterangan : 

ID :  Indeks Diskriminasi 

KA :  jumlah jawaban benar yang diperoleh dari siswa tergolong 

kelompok atas 

KB :  jumlah jawaban benar yang diperoleh dari siswa tergolong 

kelompok  bawah 

NKA atau NKB : jumlah siswa yang tergolong kelompok atas atau 

bawah 

NKA atau NKB x Skor maksimal  : perbedaan jawaban benar dari 

siswa yang tergolong kelompok atas dan bawah yang seharusnya 

diperoleh. 34 

Kualifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut :    

                                                           
34 Masidjo, Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah , …, hlm. 198-201 

0,80 ─ 1,00  : Sangat Membedakan (SM)   

0,60 ─ 0,79  : Lebih Membedakan (LM)   

0,40 ─ 0,59  : Cukup Membedakan (CM)   

0,20 ─ 0,39  Kurang Membedakan (KM)  
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5) Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil tes dan catatan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan kepada 

orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu 

dilanjutkan sampai tahap mencari makna. Teknik analisis data pada penelitian 

ini dilakukan dua tahap pengujian persyaratan analisis dan pengujian 

hipotesis. 

a. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini akan menganalisis dengan analisis bivariat. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pembelajaran active learning 

dengan menggunakan konsep map dan diagram vee ditinjau dari 

keterampilan membaca materi tarikh kelas XI semester 1 tahun pelajaran 

2015/2016. Pada penelitian ini menggunakan uji paired t-test yang 

merupakan uji parametrik, uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

sebelum dan setelah dilakukan pemberian pembelajaran active learning 

pada satu kelompok dengan asumsi berdistribusi normal karena jumlah 

sampel 66 dianggap berdistribusi normal.35  

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis menggunakan 

program komputerisasi SPSS. Rumus uji paired t test adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
35 Agung, Ngurah, I Gusti, Statitiska Analisis Hubungan Kausal Berdasarkan Data Kategorik, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 21 

Negatif -0,19 : Sangat Kurang Membedakan (SKM)      
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Keterangan:  

t  : Nilai t  

x- µ0 : Rata-rata selisih sebelum dan sesudah 

s  : Simpangan baku dari sebelum dengan sesudah selisih 

  rata-rata 

n  : Jumlah anggota sampel 

Adapun kriteria pengambilan keputusan mengenai uji t adalah: 

1) H0 ditolak jika thitung≥ttabel atau nilai p value ≤ 0,05 

2) Ha ditolak jika thitung<ttabel atau nilai p value > 0,05 

H. Sistematika Pembahasan 

Rangkaian penulisan dalam tesis ini disusun dengan menggunakan uraian 

sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap 

persoalan yang ada, berikut wujud dari susunan sistematikanya yang 

disampaikan sebagai berikut. 

Pada bagian awal, Bab I pendahuluan sebagai umumnya penelitian, maka 

berisi tentang hal-hal yang pokok yaitu terdiri dari tujuh bahasan: (1) latar 

belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan dan manfaat, (4) telaah 

pustaka, (5) kerangka teoritik, (6) perumusan hipotesis (7) metode penelitian 

meliputi, jenis penelitian, variable, metode pengambilan data, validitas dan 

instrument penilaian, dan teknik analisis data (7) sistematika pembahasan. 

Bab II Sebagai kajian teori mengenai pembelajaran active learning 

pendidikan agama islam dengan peta konsep dan diagram vee ditinjau dari 

keterampilan membaca di SMA Negeri 1 Polokarto tahun pelajaran 
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2015/2016, maka penelitian bab II ini akan dibahas mengenai tinjauan 

pustaka, kerangka teoritik dan kerangka berfikir.  

Bab III mengenai pembelajaran active learning pendidikan agama islam 

dengan peta konsep dan diagram vee ditinjau dari ketrampilan membaca di 

SMA Negeri 1 Polokarto tahun pelajaran 2015/2016. Bab ini membahas 

pertama, gambaran umum SMA N 1 Polokarto, kedua, paparan data, ketiga, 

pelaksanaan pembelajaran, keempat, deskripsi data. 

BAB IV analisis terhadap output pembelajaran active learning 

pendidikan agama islam dengan peta konsep dan diagram vee ditinjau dari 

ketrampilan membaca materi pokok tarikh kelas XI IPA semester 1 di SMA 

Negeri 1 Polokarto tahun pelajaran 2015/2016. 

Bab V penutup, bab ini adalah akhir dalam laporan penelitian tentang 

output pembelajaran active learning pendidikan agama islam dengan peta 

konsep dan diagram vee ditinjau dari keterampilan membaca di SMA Negeri 

1 Polokarto tahun pelajaran 2015/2016. Yang berisis tentang kesimpulan dan 

penutup. 


