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ABSTRAK 

 

PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN MIND MAPPING TERHADAP 

HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN SEJARAH 

KEBUDAYAAN ISLAM KELAS IV MIN 2 BANDAR LAMPUNG  

 

Oleh : 

YULINDA ISNAENI 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar SKI dikarenakan 

peserta didik kurang termotivasi untuk belajar dan merasa kesulitan untuk mengingat 

materi yang kemungkinan disebabkan karena strategi yang digunakan guru belum 

mampu memaksimalkan pembelajaran di kelas IV MIN 2 Bandar Lampung. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh antara strategi 

pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran SKI 
kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung?”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh strategi pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar 
peserta didik  mata pelajaran SKI kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung. 

 Jenis penelitian kuantitatif metode penelitian eksperimen desain quasy 
experimental design. Sampel penelitian ini adalah 2 kelas yang terdiri dari 65 peserta 

didik yaitu kelas IV.B sebagai kelas eksperimen dan kelas IV.C sebagai kelas kontrol. 
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan sistem random. Teknik pengumpulan 

data menggunakan tes hasil belajar dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan 
adalah tes tulis multiple choice dan daftar dokumentasi. Sebelum instrumen soal 

diberikan, soal tersebut telah diuji cobakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 
daya pembeda dan tingkat kesukaran tes sebagai instrumen soal. Uji prasyarat analisis 

menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Teknis analisis data  menggunakan 
uji-t. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai rata-

rata hasil belajar peserta didik dengan menggunakan strategi mind mapping lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata yang menggunakan strategi ekspositori, hal 

ini terlihat dari nilai rata-rata kelas eksperimen 78,97 dan kelas kontrol 69,84. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan perhitungan program SPSS versi 17.0 for 

windows nilai t hitung = 3,367 > t table = 2,00. Dengan demikian nilai thitung  > ttabel 

pada taraf signifikan 5%, maka hipotesis (Ha) diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh strategi pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar 

peserta didik mata pelajaran SKI kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung tahun ajaran 

2016/2017. 

 

Kata kunci:  Strategi pembelajaran, mind mapping, hasil belajar, sejarah kebudayaan 

  Islam. 



 

MOTTO 

 

 

 

  ٨٠ َتَتَذكَُّروَن َأَفَلا ًماِۚعلۡ ٍءَشيۡ ُكلَّ َربِّي َوِسَع

Artinya: “Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak 

dapat mengambil pelajaran (daripadanya)?” (QS. Al-An’am:80)1 

  

 

                                                             
1 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2006), h. 137. 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.
2
 

Pendidikan yang diperlukan seseorang bukan hanya pendidikan yang bersifat umum 

saja, melainkan pendidikan agama juga mempunyai peranan sangat penting dalam 

kehidupan manusia untuk mencapai kualitas yang lebih baik sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Pasal 1 yakni: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.3 

Pendidikan juga harus menanamkan nilai keagamaan dengan tujuan 

membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Sesuai dengan tujuan tersebut, pendidikan 

sepatutnya dapat membuat kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dalam 

konteks ini, kemarin tidak dipahami sebagai satu hari yang sudah lewat, melainkan 

                                                             
2Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Umum dan Agama Islam), (Jakarta: Rajawali 

Pers, Ed.Revisi-10, 2012), h. 1. 
3
Ibid., h. 4. 



 

semua hari, minggu, bulan, windu, abad bahkan mellineum yang sudah lewat. Dengan 

kata lain yang dimaksud adalah sejarah.4 

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syajarah atau syajara. 

Syajarah berarti pohon, atau syajara yang berarti terjadi. Kedua kata dalam bahasa 

Arab inilah yang kemudian dilafalkan sebagai sejarah dalam bahasa Indonesia.5 

Sebagaimana pohon, sejarah yang sering dipahami sebagai cerita masalalu 

mempunyai akar yang menjadi asal-muasal peristiwa atau sumber kejadian yang 

begitu penting sampai dikenang sepanjang waktu. Akar pohon yang baik akan 

menumbuhkan batang yang besar, kokoh dan tinggi yang dibarengi dengan 

pertumbuhan dahan, ranting, daun, bunga dan buah yang bermanfaat bagi manusia. 

Begitu juga dengan sejarah,  kalau sejarah suatu peristiwa itu mempunyai titik awal 

atau dasar yang baik maka akan melahirkan budaya beserta cabang-cabangnya, 

seperti ekonomi, politik, bahasa dan pengetahuan yang pada akhirnya membuahkan 

karya seni dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia.6 

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang banyak belajar tanpa 

melupakan sejarah karena banyak sekali yang dapat dipetik dari sejarah. Sejarah 

mengajarkan kita tentang perbuatan manusia di masa lampau. Dari perbuatan-

perbuatan manusia tersebut, kita dapat bercermin dan menilai perbuatan mana yang 

                                                             
4
Hanafi, Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan 

Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), h. 10. 
5Muhamad Arif, Pengantar Kajian Sejarah, (Bandung: Yrama Widya, 2011), h.5. 
6
Hanafi, Op.Cit., h. 3. 



 

merupakan keberhasilan dan mana yang merupakan kegagalan.7 Abdulgani dalam 

buku Tamburka memandang bahwa ilmu sejarah ibarat pengelihatan tiga dimensi, 

yaitu pertama pengelihatan ke masa silam, kedua ke masa sekarang kemudian yang 

ketiga adalah ke masa depan.8 Pendapat tersebut mengundang pengertian bahwa 

kejadian yang sedang kita alami di masa sekarang tidak dapat terlepas dari peristiwa 

yang pernah terjadi di masa lampau. Karena masa yang sedang kita alami adalah buah 

dari masa lampau. Dan apa yang sedang kita alami ini merupakan bekal untuk masa 

yang akan datang. Maka sejarah adalah ibarat pengelihatan tiga dimensi. 

Sejalan dengan hal tersebut, sejarah bukan hanya dipahami sebagai sebuah 

mata pelajaran, akan tetapi sejarah adalah jalan untuk menuju pemahaman yang 

realistis terhadap keadaan masa sekarang sebagai hasil mempelajari masa lampau 

yang akan menjadikan manusia menjadi lebih bijak dalam membuat keputusan-

keputusan hidup.9 Seperti yang dikatakan filosof terkenal Cicero dari Yunani 

“historia is magistra vitae” yang artinya sejarah adalah guru hidup.10 Guru adalah 

seseorang yang memberikan ilmu atau pelajaran di sekolah. Sebagaimana guru, 

sejarah dipandang sebagai guru hidup karena dari sejarah banyak sekali ilmu yang 

dapat dijadikan pelajaran bagi manusia. 

 

                                                             
7
Rustam Tamburka, Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan 

Iptek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 43.  
8Ibid., h. 7. 
9Heri Susanto, Seputar Pembelajaran Sejarah, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 8.  
10

Rustam, Op.Cit., h. 44. 



 

Suatu peristiwa sejarah memang akan mampu mengundang pemikiran-

pemikiran, pertanyaan-pertanyaan, harapan-harapan, kecemasan-kecemasan, 

inspirasi-inspirasi, serta antisipasi-antisipasi tertentu yang sangat berguna dan 

bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik bagi kehidupan saat ini maupun kehidupan 

pada masa yang akan datang. Mengingat arti penting sejarah bagi kehidupan saat ini 

sekaligus kehidupan yang akan datang, maka sejarah menjadi bagian yang sangat 

penting untuk dijadikan bahan kajian di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam konteks 

seperti inilah pembelajaran sejarah diprogramkan di lembaga-lembaga pendidikan di 

seluruh dunia.
11

 

Sejarah yang harus dipelajari tidak hanya sejarah secara umum, namun sejarah 

Islam pun patut dipelajari. Allah SWT berfirman sebagai berikut. 

ا ُیفَۡتَرىٰ َوَلِٰكن � َما َكاَن َحِدیثٱلَۡألَۡبِٰبۗ لُِّأْوِلي � َكاَن ِفي َقَصِصِھمۡ ِعبَۡرةَلَقدۡ

 � لَِّقوۡم�َمةى َوَرحۡ� َوُھد� َبیَۡن َیَدیِۡھ َوَتفِۡصیَل ُكلِّ َشيۡءٱلَِّذيیَق َتصِۡد

  ١١١ُیؤِۡمُنوَن 

Artinya: “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran 

bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-

buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan 

segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”         

(QS. Yusuf: 111).12 

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, dari kisah-kisah itu (kisah Nabi 

dan Rasul beserta kaumnya) memberikan kita pengetahuan tentang perbuatan yang 

akan mendatangkan kemuliaan dari Allah dan perbuatan yang mendatangkan 
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kemurkaan-Nya. Sehingga mereka selamat dari kesesatan dan memperoleh rahmat 

dari Allah SWT. Karena pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-

orang yang mempunyai akal. Maka dari itu pendidikan harus mencakup upaya 

pengembangan karakter, salah satunya dilakukan dengan cara mentransformasikan 

nilai-nilai luhur yang dikembangkan oleh para pendahulu.13 

Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperhatikan kisah-kisah yang 

telah terjadi terdahulu (Nabi dan Rasul) untuk kehidupan yang selanjutnya agar kisah 

tersebut dijadikan sebagai pengajaran. Mempelajari kisah-kisah terdahulu dalam 

Sejarah Islam akan memberikan kita pengajaran bahwa segala hal yang bermanfaat 

pada Zaman Nabi dan Rasul dapat dijadikan pedoman, dan hal yang tidak bermanfaat 

dapat ditinggalkan. Sejarah Islam ini sangat penting untuk dipelajari sama halnya 

dengan sejarah umum. Sejarah Islam didalamnya mengandung semua peristiwa yang 

menyangkut pemikiran politik, ekonomi, teknologi maupun seni yang disebut 

kebudayaan. Kebudayaan ini adalah hasil karya, rasa dan cipta orang-orang muslim. 

Maka sejarah Islamyang dimaksud adalah Sejarah Kebudayaan Islam.  

Sejarah Kebudayaan Islam dapat dipahami sebagai cerita peristiwa masalalu 

mengenai Kebudayaan Islam atau hasil karya orang muslim. Dalam Sejarah 

Kebudayaan Islam salah satunya terdapat peristiwa Nabi Muhammad SAW dari lahir, 

diutus menjadi Rasul bahkan hingga beliau wafat. Pengetahuan yang terkandung 

dalam Sejarah Kebudayaan Islam tersebut dapat dijadikan sebagai paradigma untuk 
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Muhamad Arif, Op. Cit., h. 119. 



 

membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.14 Sebab itulah pembelajaran 

mengenai pengetahuan Sejarah Kebudayaan Islam harus dipelajari pada tingkat MI. 

Menurut Teori Piaget, peserta didik pada tingkat MI memasuki masa 

perkembangan kognitif, yaitu periode operasional konkrit (usia 6-12 tahun). Pada 

masa pemikiran konkrit ini, konsep yang samar-samar dan tidak jelas dari masa 

prasekolah menjadi lebih konkrit dan spesifik. Ini memungkinkan peserta didik mulai 

berfikir secara deduktif, membentuk konsep ruang dan waktu dan menggolong-

golongkan objek.
15

 Peserta didik mulai mampu memahami operasi sejumlah konsep 

serta memahami alam sekitarnya. Mereka tidak lagi terlalu mengandalkan informasi 

yang bersumber dari panca indera, karena ia mulai mempunyai kemampuan untuk 

membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan sesungguhnya dan antara 

yang bersifat sementara dengan yang bersifat menetap. Peserta didik pada usia MI 

sudah wajib diberi pengetahuan mengenai Sejarah Kebudayaan Islam karena selain 

melihat dari pentingnya mempelajari sejarah peserta didik juga telah mampu 

menerima pelajaran tersebut. 

Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang baik dilakukan dengan cara 

yang seimbang. Artinya, kedua unsur atau dimensinya (peristiwa dan ilmu) 

dihadirkan secara simulasi kepada peserta didik. Kemampuan peserta didik dalam 

bidang ajar Sejarah Kebudayaan Islam tidak diukur melalui kapasitasnya menghafal 

fakta-fakta sejarah melainkan berfikir sejarah, yang meliputi penguasaan terhadap 

                                                             
14Hanafi, Op. Cit., h. 4. 
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Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 1978), h. 39.  



 

materi, cara kerja sejarah, kemampuan untuk mengambil pelajaran dari sejarah dan 

mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.16 Itulah yang dijadikan sebagai tolak 

ukur menilai kemampuan peserta didik dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam. 

Untuk mencapai kemampuan tersebut, perlu adanya inovasi dalam 

pembelajaran sejarah. Inovasi harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, 

dimulai dari perencanaan, strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.
17

 Guru 

dituntut agar menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang variatif agar dapat 

mengakomodasi keragaman peserta didik di kelas. Paradigma pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam bukan lagi guru (teacher otorited) melainkan peserta didik (leaner 

otorited).
18

 Perubahan ini menuntut perluasan peran guru dalam kelas yang semula 

hanya menjadi sumber pengetahuan menjadi guru yang memfasilitasi peserta didik 

dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Peran guru menjadi luas mulai dari 

sumber ilmu, fasilitator, motivator sampai evaluator. Cara mengajar sejarah perlu 

mendapatkan perhatian dan penanganan secara baik sebab tujuan pengajaran bukan 

hanya transfer of knowledge, melainkan juga transfer of values, bukan hanya 

mengajarkan peserta didik menjadi cerdas, melainkan juga berakhlak mulia.19 
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Ibid., h. 20. 
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Heri Susanto, Op. Cit., h. 37.  
18Hanafi, Op. Cit., h. 21. 
19Leo Agung dan Sri Wahyuni, Perencanaan Pembelajaran Sejarah, (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2013), h. 65. 



 

Berdasarkan hasil dari pra-survey yang dilakukan peneliti, menunjukkan 

bahwa ada masalah yang dihadapi peserta didik dalam mempelajari materi mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebagian dari peserta didik masih mendapatkan 

nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Menurut wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan beberapa peserta didik, mereka kurang termotivasi untuk 

belajar Sejarah Kebudayaan Islam. Bahkan mereka merasa bosan saat proses belajar 

mengajar sedang berlangsung.
20

 Setelah melakukan wawancara dengan guru mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam diketahui bahwa guru masih menggunakan 

strategi lama yakni strategi ekspositori.
21

 Dalam proses pembelajarannya pun belum 

maksimal, kondisi pembelajaran kurang kondusif. Banyak peserta didik yang tidak 

memperhatikan guru serta peserta didik lebih sering melakukan hal-hal di luar dari 

aktifitas belajar seperti mengobrol dengan teman dan mengantuk. Selain itu, peserta 

didik kurang berani dalam menyampaikan pendapat maupun menanyakan hal-hal 

yang kurang dipahami. Sehingga masih banyak peserta didik yang mendapatkan nilai 

hasil belajar di bawah KKM.22 Hasil belajar ini dapat dilihat dari nilai ulangan harian 

semester ganjil. 

 

 

 

                                                             
20Hasil wawancara dengan peserta didik kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung pada Senin, 16 

Januari 2017, pukul 15.10 WIB. 
21

Hasi wawancara dengan Ibu Tati, S.Pd.I (Guru mata pelajaran SKI) pada Senin, 16 Januari 
2017, pukul 14.20 WIB. 

22Hasil observasi, Pembelajaran SKI di kelas IV MIN 2 Bandar Lampung, pada Rabu, 18 

Januari 2017 pukul 14.40 WIB. 



 

Berikut adalah tabel rekapitulasi nilai hasil ulangan harian Sejarah 

Kebudayaan Islam. 

Tabel 1 

Rekapitulasi Nilai Ulangan Harian Sejarah Kebudayaan Islam Peserta Didik 

Kelas IV.B MIN 2 Bandar Lampung Tahun 2016/2017
23

 

 

No. Nilai KKM Keterangan Jumlah Peserta Didik Presentase 

1. ≥ 70 Tuntas 12 35,2 % 

2. < 70 Tidak Tuntas 22 64,8 % 

Jumlah 34 100 % 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 64,8% peserta didik 

mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minumum (KKM). Sedangkan 

KKM mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MIN 2 Bandar Lampung adalah 

70. 

Berawal dari permasalahan tersebut, peneliti berusaha mencoba menggunakan 

strategi pembelajaran yang baru dalam menyampaikan materi pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan efektif apabila 

seorang guru mampu menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Hal tersebut 

disebabkan karena strategi pembelajaran mempunyai andil yang cukup besar dalam 

proses belajar mengajar. Dengan menggunakan strategi yang aktif dan menyenangkan 

diharapkan dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Strategi pembelajaran 

tersebut adalah strategi pembelajaran Mind Mapping. 

                                                             
23Sumber dokumentasi Nilai Harian Semester Ganjil Kelas IV.B di MIN 2 Bandar Lampung 
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Mind Mapping (Peta Pikiran) adalah cara termudah untuk menempatkan 

informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak. Mind Map 

adalah cara mencatat yang kreatif, efektif dan secara harfiah akan memetakan 

pikiran-pikiran kita.24 Mind Map juga merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, 

memungkinkan kita menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja 

alami otak dilibatkan sejak awal. Ini berarti mengingat informasi akan lebih mudah 

dan lebih bisa diandalkan daripada menggunakan teknik pencatatan tradisional. 
25

 

Bagi seorang pelajar, belajar mata pelajaran yang banyak menggunakan 

hafalan merupakan kegiatan yang paling menjengkelkan. Sudah lelah menghafal 

malam sebelumnya, keesokkannya masih bisa lupa. Belum lagi beberapa bulan 

kemudian saat bahan pelajaran tersebut diuji kembali lewat Ujian Tengah Semester 

(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), mereka sudah lupa dan harus belajar dari 

nol lagi. Inilah permasalahan sehari-hari anak yang sangat mudah diatasi kalau 

mereka menerapkan menejemen otak dalam mengingatnya. Untuk memenejemen 

otak, tentunya harus tahu sistem kerja alami otak yaitu seimbang antara kerja otak 

kanan dan otak kiri. Beberapa keterampilan mengingat (memory skill) pada dasarnya 

selalu melibatkan kedua belah otak. Strategi pembelajaran Mind Mapping adalah 
jawaban dari permasalahan tersebut. Karena cara kerja Mind Map melibatkan kedua 

belah otak melalui pemetaan pikiran dengan gambar, kata, warna dan simbol.26 
 

Materi Sejarah Kebudayaan Islam berisi pengetahuan yang berhubungan 

dengan peristiwa masa lampau. Pengetahuan tersebut bersifat deskriptif yang 

menuntut peserta didik banyak menghafal. Tanpa disadari peserta didik mencatat 

materi secara liniear, bahkan seringkali dengan menyalin langsung seluruh informasi 

yang tersaji di buku. Bentuk pencatatan seperti ini memunculkan kesulitan untuk 
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Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet.8, 2010), 

h. 4. 
25Ibid., h. 5. 
26Sutanto Windura, Mind Map Langkah demi Langkah, (Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, Cet. 5, 2016), h. 9. 



 

mengingat. Maka dari itu strategi pembelajaran Mind Mapping dirasa cocok dalam 

penguatan ingatan serta peningkatan hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam. 

Dibutuhkan adanya inovasi dalam pembelajaran agar peserta didik tidak perlu 

terlalu fokus pada kegiatan mencatat secara keseluruhan dari materi pelajaran. Peserta 

didik hanya perlu mengetahui inti dari materi dan memetakan informasi tersebut 

dengan kreativitasnya sendiri. Dari penjelasan tersebut strategi pembelajan Mind 

Mapping dirasa dapat menunjukkan efektivitasnya dalam penguatan ingatan serta 

peningkatan hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam. 

Hal tersebut juga dibuktikan dalam penelitian oleh Prihatini bahwa strategi 

Mind Mapping dapat membuat peserta didik aktif dan semangat belajar serta 

membantu peserta didik meringkas dan mempelajari materi dengan mudah dan 

menyenangkan.
27

 

Berangkat dari teori di atas, peneliti menemukan ide untuk menggunakan 

strategi pembelajaran Mind Mapping. Karena Mind Map membantu peserta didik 

membuat catatan yang kreatif diserta gambar dan warna yang diharapkan dapat 

mempengaruhi nilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik 

setelah melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar peserta didik dapat diketahui setelah 

diadakan evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi 

belajar peserta didik. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengajukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh strategi pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) kelas IV di MIN 2 

Bandar Lampung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah-masalah 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Hasil belajar dari sebagian peserta didik yang masih belum mencapai 

KKM. 

2. Guru masih menggunakan strategi lama atau strategi ekspositori dan 

belum menggunakan strategi Mind Mapping. 

3. Pembelajaran yang masih cenderung Teacher Centered (Berpusat pada 

guru). 

4. Kondisi pembelajaran yang kurang kondusif. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini memfokuskan pada pembatasan atas masalah pokok yang 

dibatasi pada: 

1. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

Mind Mapping. 

2. Masalah hasil belajar yaitu ranah kognitif. 

 



 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: “Adakah pengaruh antara strategi pembelajaran Mind 

Mapping terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017?”  

E. Tujuan  Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh strategi 

Mind Mapping terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di MIN 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan 

dalam dunia pendidikan, tentang pengaruh strategi pembelajaran Mind 

Mapping terhadap hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

berarti bagi: 

a. Sekolah, sebagai informasi mengenai hasil belajar peserta didik 

sehingga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, tujuan pendidikan dalam lingkup sekolah dan untuk 

mencapai kemajuan pendidikan. 



 

b. Guru, sebagai masukan mengenai strategi pembelajaran yang efektif dan 

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

dan juga kebutuhan peserta didik. 

c. Peserta didik, sebagai motivasi melalui strategi pembelajaran agar dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

d. Peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S1 dalam ilmu 

tarbiyah dan keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.28 Dalam buku Suprijono, hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan ketrampilan.
29

 Sedangkan Mulyono mendefinisikan hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.
30

 Djamarah 

mengemukakan bahwa hasil belajar tercermin dalam perubahan perilaku.
31

 Jadi, hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah ia melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. 

Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI). Jadi, hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam adalah hasil yang telah dicapai 

oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau setelah 

adanya interaksi dalam kegiatan belajar guna memperoleh ilmu dari mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam yang diharapkan timbulnya perubahan tingkah laku 
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peserta didik ke arah yang lebih baik, baik dari aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. 

2. Tipe Hasil Belajar 

Menurut taksonomi Bloom dalam buku Sudjana, ranah hasil belajar dibagi 

menjadi tiga yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik.32 

a. Ranah kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.
33

 

Dalam hubungannya dengan satuan pelajaran, ranah kognitif memegang peranan 

paling utama. Bloom (1956) membedakan enam aspek ini didalam taksonominya 

yang diurutkan secara hierarki piramidal. Sistem klasifikasi Bloom itu dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Penilaian (Evaluation) 

Sintesis (Synthesis) 

Analisis (Analysis) 

 Penerapan (Application) 

Pemahaman (Comprehension) 

Pengetahuan (Knowledge)
34
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1) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan adalah aspek paling dasar dalam taksonomi Bloom. Seringkali 

disebut juga aspek ingatan (recall) termasuk kognitif tingkat rendah yang paling 

rendah.35 Namun, tipe hasil belajar ini menjadi prasyarat tipe hasil belajar berikutnya. 

Hafal menjadi prasyarat bagi pemahaman. Hal ini berlaku bagi semua bidang studi, 

baik bidang matematika, pengetahuan alam, ilmu sosial maupun bahasa. Misalnya 

hafal suatu rumus akan menyebabkan paham bagaimana menggunakan rumus 

tersebut; hafal kata-kata akan memudahkan membuat kalimat. Dilihat dari segi 

bentuknya, tes yang paling banyak dipakai untuk mengungkapkan aspek pengetahuan 

adalah tipe melengkapi, tipe isian dan tipe benar-salah.
36

 

2) Pemahaman (comprehension) 

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan adalah pemahaman. 

Misalnya menjelaskan dengan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau 

didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan. Karakteristik soal-

soal pemahaman sangat mudah dikenal. Misalnya mengungkapkan tema, topik atau 

masalah yang sama dengan yang pernah dipelajari atau diajarkan tetapi materinya 

berbeda. Sebagian item pemahaman dapat disajikan dalam gambar, denah, diagram 

atau grafik. Dalam tes objektif, tipe pilihan ganda dan benar-salah banyak 

mengungkapkan aspek pemahaman.37 
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3) Penerapan (application) 

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan dan mengabstraksikan suatu 

konsep, ide, rumus, hukum dalam situasi yang baru. Misalnya memecahkan persoalan 

dengan menggunakan rumus tertentu, menerapkan suatu dalil atau hukum dalam 

suatu persoalan. Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur aspek penerapan antara 

lain pilihan ganda dan uraian.38 

4) Analisis (analysis) 

Analisis merupakan kecakapan yang kompleks. Bila kecapakan analisis telah 

dapat berkembang pada seseorang, maka ia akan dapat mengaplikasikannya pada 

situasi baru secara kreatif. Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk 

dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau 

komponen-komponen pembentuknya. Dengan jalan ini situasi atau keadaan tersebut 

menjadi lebih jelas. Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur kemampuan ini adalah 

pilihan ganda dan uraian.39 

5) Sintesis (synthesis) 

Pada jenjang ini seseorang dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu yang 

baru dengan jalan menggabungkan beberapa faktor yang ada. Hasil yang diperoleh 

dari penggabungan ini dapat berupa tulisan, rencana atau mekanisme.40 
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6) Penilaian (evaluation) 

Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk dapat mengevaluasi 

situasi, keadaan, pernyataan atau konsep berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang 

penting dalam evaluasi ialah menciptakan kriteria tertentu.41 

b. Ranah afektif 

Ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan. 

1) Menerima (receiving) 

Jenjang ini berhubungan dengan kesediaan atau kemauan peserta didik untuk 

ikut dalam fenomena atau stimuli khusus (kegiatan dalam kelas, musik, baca buku 

dan sebagainya). Hasil belajar dalam jenjang ini mulai dari kesadaran bahwa sesuatu 

itu ada sampai kepada minat khusus dari pihak peserta didik. 

2) Menjawab (responding) 

Kemampuan ini berkaitan dengan partisipasi peserta didik. Peserta didik tidak 

hanya mengadiri kegiatan belajar tetapi juga mereaksi pembelajaran tersebut. Hasil 

belajar dalam jenjang ini dapat menekankan peserta didikakan kemauannya 

menjawab (misalkan secara sukarela membaca materi pelajaran tanpa ditugaskan). 

3) Menilai (valuing) 

Jenjang ini berkaitan dengan nilai yang dikenakan peserta didik terhadap suatu 

objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu. 
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4) Organisasi (organization) 

Tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, 

menyelesaikan/memecahkan konflik di antara nilai-nilai itu dan mulai membentuk 

suatu sistem nilai yang konsisten. Hasil belajar berkaitan dengan konseptualisasi 

suatu nilai (mengakui tanggung jawab tiap individu untuk memperbaiki hubungan-

hubungan manusia). 

5) Karakterisitik dengan suatu nilai atau kompleks nilai (characterization by 

value or value complex) 

Pada jenjang ini individu memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah 

lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama sehingga membentuk karakteristik “pola 

hidup”. Hasil belajar meliputi sangat banyak kegiatan, tetapi penekanannya lebih 

besar pada tingkah laku peserta didik yang menjadi ciri khas atau karakteristik peserta 

didik tersebut.42 

c. Ranah psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk ketrampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan ketrampilan yakni: 

1) Gerakan refleks (ketrampilan pada gerakan yang tidak sadar). 
2) Ketrampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

3) Kemampuan perseptual, termasuk didalamnya membedakan visual, 
membedakan auditif, motoris, dan lain-lain. 

4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan ketepatan. 
5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari ketrampilan sederhana sampai pada 

ketrampilan yang kompleks. 
6) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti 

gerakan ekspresif dan interpretatif.
43
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Berdasarkan tipe-tipe hasil belajar yang telah diuraikan tersebut, tipe hasil 

belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ranah kognitif. Hasil belajar 

Sejarah Kebudayaan Islam pada ranah kognitif ini diartikan sebagai hasil yang 

dicapai peserta didik berupa pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas berpikir 

peserta didik mengenai pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Hasil belajar kognitif ini 

dapat diketahui setelah adanya proses pembelajaran kemudian dilakukan penilaian 

berupa tes oleh guru. 

3. Pengukuran Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Hasil belajar peserta didik diukur melalui sistem evaluasi yaitu usaha 

mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dan sampai taraf mana mereka telah 

dapat menyerap pelajaran yang telah diberikan guru. Ranah kognitif berhubungan 

dengan kemampuan berfikir termasuk di dalamnya memahami, menghafal, 

mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan kemampuan mengevaluasi. 

Berikut adalah daftar indikator operasional kognitif. 

Tabel 2 

Daftar Indikator Operasional Kognitif (C1 – C6) 

No. Ranah 

Kognitif 

Kata Operasional 

1. Pengetahuan 

(C1) 

Menyebutkan, menyatakan, mendefinisikan, 

mendeskripsikan, mengidentifikasi, 

mendaftarkan, menjodohkan, dan 

mereproduksi. 

2. Pemahaman 

(C2) 

Menerangkan, membedakan, menduga, 

mempertahankan, memperluas, 

menyimpulkan, menggeneralisasikan, 



 

memberikan contoh, menuliskan kembali, dan 

memperkirakan. 

 

3. Aplikasi 

(C3) 

Mengoperasikan, menemukan, menunjukkan, 

menghubungkan, memecahkan, 

menggunakan,  mengubah, menghitung, 

mendemonstrasikan, memanipulasi, 

memodifikasi, meramalkan, menyiapkan, dan 

menghasilkan.  

4. Analisis 

(C4) 

Merinci, mengidentifikasi, mengilustrasikan, 

menunjukkan, menghubungkan, memilih, 

memisah, menyusun, membagi, membedakan, 

dan menyimpulkan. 

5. Sintesis 

(C5) 

Mengkategorikan, menyusun, 

menghubungkan, mengkombinasi, mencipta, 

menjelaskan, memodifikasi, 

mengorganisasikan, membuatrencana, 

menyusun kembali, merekonstruksikan, 

merevisi, menuliskan, dan menceritakan. 

6. Evaluasi 

(C6) 

Menilai, menyimpulkan, memutuskan, 

menerangkan, membandingkan, mengkritik, 
mendeskripsikan, membedakan, menafsirkan, 

menghubungkan, dan membuktikan. 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator ranah kognitif di atas,  hanya 

sebagian saja yang cocok diterapkan di jenjang SD/MI sederajat, yaitu pengetahuan, 

pemahaman dan aplikasi, sedangkan analisis dan sintesis baru dapat diberikan di 

SMP/MTs, SMA/MA dan Perguruan Tinggi secara bertahap.44 Pengukuran hasil 

belajar ranah kognitif dilakukan dengan tes tertulis. Bentuk tes kognitif diantaranya: 

a. Tes atau pertanyaan lisan dikelas, b. pilihan ganda, c. uraian objektif, d. uraian non 

objektif atau uraian bebas, e. jawaban atau isian singkat, f. menjodohkan, g. 
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portofolio, dan h. performans.45 Bentuk tes kognitif yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah bentuk pilihan ganda. Peserta didik yang mengikuti tes hasil belajar ranah 

kognitif dikatakan lulus apabila telah mencapai standar nilai yang telah ditentukan 

atau yang biasa disebut Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). KKM mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung adalah 70. 

4. Hasil Belajar dalam Prespektif Islam 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap tingkah laku, 

ketrampilan, kecakapan, dll.
46

 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ankabut: 43 sebagai berikut. 

   ٤٣ ٱلَۡعِٰلُموَناِسۖ َوَما َیعِۡقُلَھٓا ِإلَّا  َنضِۡرُبَھا ِللنََّوِتلَۡكٱلَۡأمَۡثُٰل

Artinya: “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; 

dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.”  
(QS. Al-Ankabut: 43).47 

 Berbagai contoh peristiwa yang ada di muka bumi ini tidak dapat dipikirkan 

oleh umat manusia untuk kepentingan hidupnya dan memperkuat imannya kecuali 

oleh orang yang berilmu dan menggunakan ilmunya.  
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Pentingnya belajar agar memperoleh ilmu juga diserukan dalam firman Allah 

SWT sebagai berikut. 

   ١ َخَلَق ٱلَِّذي َربَِّك ٱسِۡمِب ٱقَۡرأۡ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.” 
(QS. Al-‘Alaq: 1).48 

Dalam kegiatan belajar atau menuntut ilmu terjadi adanya perubahan tingkah 

laku yang merupakan tujuan dari belajar itu sendiri. Tujuan dari belajar yang 

merupakan perubahan tingkah laku tersebut adalah sebuah hasil belajar. Hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar 

mengajar. Melalui hasil belajar dapat dilihat sejauh mana keberhasilan dari kegiatan 

belajar mengajar yang telah dilaksanakan.  

B. Strategi Pembelajaran Mind Mapping 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran Mind Mapping 

Mind Mapping atau peta pikiran merupakan cara kreatif bagi peserta didik 

perseorangan untuk memancing ide mencatat hal-hal yang dipelajari atau 

merencanakan proyek baru. Mind Mapping bisa disebut juga sebagai peta rute yang 

digunakan ingatan, membuat kita bisa menyusun fakta dan fikiran sedemikian rupa 
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sehingga cara kerja otak kita yang alami akan terlibat sejak awal sehingga mengingat 

informasi akan lebih mudah daripada menggunakan teknik mencatat tradisional.49 

Mind Mapping bisa juga dikategorikan sebagai teknik mencatat kreatif. Dapat 

dikategorikan ke dalam teknik mencatat kreatif karena pembuatan Mind Mapping ini 

membutuhkan pemanfaatan dari imajinasi pembuatnya. Begitu pula dengan peserta 

didik, bagi peserta didik yang kreatif akan lebih mudah dalam membuat Mind 

Mapping ini. Dan semakin sering peserta didik membuat Mind Mapping akan 

membuatnya semakin kreatif pula. 

Pada awalnya, konsep Mind Mapping diperkenalkan oleh Buzan pada tahun 

1970 an. Teknik ini dikenal juga dengan nama Radiant Thingking. Sebuah Mind Map 

memiliki sebuah ide atau kata sentral, dan ada 5 sampai 10 ide lain yang keluar dari 

ide sentral tersebut. Mind Map sangat efektif dalam memunculkan ide-ide 

terpendam.50 

Pemetaan pikiran yang dikemukakan oleh Buzan ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa otak manusia terdiri dari satu juta sel otak atau setara dengan 167 

kali jumlah manusia di bumi. Sel-sel otak tersebut terdiri dari beberapa bagian, ada 

bagian nukleus dan ada sejumlah bagian cabang yang memancar ke segala arah 

hingga nampak seperti pohon yang menumbuhkan cabang di sekelilingnya.51 
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“Menurut Windura Mind Map didefinisikan sebagai berikut: 

a. Suatu teknis grafis yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi seluruh 

kemampuan otak kita untuk kemampuan berpikir dan belajar. 

b. Sistem belajar yang menggunakan banyak gambar dan sekaligus 

menggunakan kedua belah otak secara bersamaan dan seimbang. 

c. Sistem belajar yang sesuai dengan cara kerja alami otak anak yaitu Radiant 

Thingking. 

d. Sistem belajar yang dapat mengeluarkan potensi-potensi dan kapasitas yang 

masih tersembunyi.52 

Dalam buku Huda, Mind Map bisa digunakan untuk membantu penulisan esai 

atau tugas-tugas yang berkaitan dengan penguasaan konsep. Ia merupakan strategi 

ideal untuk melejitkan pemikiran peserta didik.53 Sedangkan Abdullah 

mendefinisikan Mind Mapping  sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang 

digunakan untuk melatih kemampuan menyajikan isi (content) materi dengan 

pemetaan pikiran (mind mapping).54 

Kegiatan ini sebagai upaya yang dapat mengoptimalkan fungsi otak kiri dan 

kanan, yang kemudian dalam aplikasinya sangat membantu untuk memahami 

masalah dengan cepat karena telah terpetakan. Hasil Mind Mapping berupa Mind 

Map. Mind Map adalah suatu diagram yang digunakan untuk merepresentasikan kata-

kata, ide-ide, tugas-tugas, ataupun sesuatu lainnya yang dikaitkan dan disusun 

mengelilingi kata kunci ide utama.
55
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Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa Mind Mapping adalah suatu strategi 

mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran yang memadukan 

serta menyeimbangkan otak kiri dan kanan sesuai dengan cara kerja alami otak. 

Dengan keterlibatan secara seimbang antara otak kiri dan kanan, tentunya akan lebih 

memudahkan seseorang dalam hal mengingat serta memahami segala bentuk 

informasi. Didalam Mind Mapping terdapat adanya kombinasi warna, gambar, 

simbol, bentuk dan garis yang tentunya akan lebih memudahkan peserta didik dalam 

menyerap informasi yang diberikan oleh guru. Tugas guru dalam proses pembelajaran 

adalah menciptakan suasana yang mendukung kondisi belajar siswa dalam proses 

pembuatan Mind Map. 

Menurut Michalko dalam buku Buzan, Mind Map dapat: 

a. Mengaktifkan seluruh otak 

b. Membereskan akal dari kekusutan mental 

c. Memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan 

d. Membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang 

terpisah 

e. Memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian 



 

f. Memungkinkan kita mengelompokkan konsep dan membantu kita 

membandingkannya.56 

Peserta didik pada umumnya tidak mudah untuk memahami langsung materi 

pelajaran yang disajikan langsung melalui buku cetak pelajaran atau dikte catatan dari 

guru. Mind Map membantu peserta didik untuk memahami materi pelajaran secara 

lebih baik dengan cara memformat ulang penyajian materinya menjadi sesuai dengan 

pancaran pikirannya.
57

 

 

 

Pembelajaran menggunakan peta pikiran dapat dilakukan dengan cara 

pembelajaran kelompok maupun individu. Mata pelajaran yang berpotensi untuk 

menggunakan strategi Mind Mapping adalah mata pelajaran yang banyak 

membutuhkan pemahaman konsep.58 

2. Langkah Pembuatan Mind Mapping 

Berdasarkan buku pintar Buzan ada tujuh langkah dalam pembuatan Mind 

Mapping, antara lain sebagai berikut: 

a. Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan 

mendatar. Karena mulai dari tengah memberi kebebasan bagi otak untuk 
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menyebar ke segala arah dan untuk mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas 

dan alami. 
b. Gunakan gambar atau simbol untuk ide sentral, karena sebuah gambar 

bermakna seribu kata dan membantu kita menggunakan imajinasi. Sebuah 
gambar sentral akan lebih menarik membuat kita tetap terfokus, membantu kita 

berkonsentrasi dan mengaktifkan otak kita. 
c. Gunakan warna, karena bagi otak warna sama menariknya dengan gambar. 

Warna membuat Mind Mapping lebih hidup, menambah energi kepada pemikiran 
kreatif dan menyenangkan. 

d. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat (ide pokok) dan 

hubungkan cabang ke tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua, seterusnya. 

Karena otak bekerja menurut asosiasi, otak senang mengaitkan dua (atau tiga, 

atau empat) hal sekaligus. Bila kita menghubungkan cabang-cabang, akan lebih 

mudah mengerti dan mengingat. 

e. Buatlah garis melengkung, bukan lurus. Karena garis lurus akan 

membosankan otak. 

f. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis, karena kata kunci tunggal 

memberi banyak daya dan fleksibilitas kepada Mind Mapping, setiap kata 

tunggal atau gambar adalah seperti pengganda, menghasilkan sederet asosiasi, 

lebih bebas dan bisa memicu ide dan pikiran baru. 

g. Gunakan gambar, karena seperti gambar sentral setiap gambar bermakna 

seribu kata.59 

 

Karena Mind Mapping begitu mudah dan alami, maka bahan-bahan yang 
diperlukan dalam pembuatan Mind Mapping sangat terjangkau, antara lain: 

a. Kertas kosong tak bergaris 
b. Pena dan pensil berwarna 

c. Otak 
d. Imajinasi.60 

Dari uraian langkah-langkah pembuatan Mind Mapping tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran Mind Mapping memberi kebebasan bagi 

peserta didik mengeksplor pengetahuan yang ada dibuku sesuai dengan imajinasinya. 

Melalui kombinasi antara warna, gambar, simbol, garis melengkung, kata serta 

imajinasinya menghubungkan cabang-cabang pada Mind Map yang ia buat sendiri 
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inilah yang secara alami mengaktifkan otak kanan dan otak kiri yang dapat 

menguatkan ingatan serta diharapkan dapat mempengaruhi hasil belajarnya. 

3. Langkah-langkah Pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran 

Mind Mapping 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Mind Mapping adalah sebagai berikut. 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

b. Guru menyajikan materi seperti biasa. 

c. Guru membagi kelompok peserta didik menjadi 2-3 orang (bisa lebih 

menyesuaikan keadaan kelas). 

d. Beri waktu kepada peserta didik untuk berdiskusi. 

e. Tunjuklah salah satu anggota dari kelompok untuk menceritakan materi yang ia 

terima dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh guru, kemudian anggota 

kelompok lainnya membuat catatan dengan konsep Mind Map. Anggota 

kelompok yang lain selanjutnya menyampaikan hasil Mind Mapping yang telah 

mereka buat di depan kelas. 

f. Lakukan kegiatan tersebut pada kelompok-kelompok yang lain secara bergilir. 



 

g. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan.61 

Dari uraian langkah-langkah pembelajaran menggunakan strategi Mind 

Mapping tersebut, disimpulkan secara singkat bahwa pembelajaran dimulai dari guru 

menyampaikan pokok bahasan, peserta didik memperhatikan lalu mencatat materi 

yang berupa kata-kata kunci yang penting dari materi tersebut, peserta didik membuat 

Mind Map, kemudian peserta didik mempresentasikan, dan kesimpulan. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Mind Mapping 

Berikut beberapa kelebihan antara lain: 

a. Model ini terbilang cukup cepat dimengerti dan cepat juga dalam 

menyelesaikan persoalan. 

b. Mind Mapping terbukti dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide 

yang muncul di kepala. 

c. Proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain. 

d. Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis.62
 

Sama dengan strategi pembelajaran lainnya, selalu memiliki titik kelemahan. 

Adapun kelemahan dari Mind Mapping itu adalah: 
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a. Hanya peserta didik yang aktif yang terlibat. 

b. Tidak sepenuhnya peserta didik belajar. 

c. Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan.63 

Setiap strategi pembelajaran pasti memiliki kelebihan juga kekurangan. 

Namun, guru haruslah mampu mendesain pembelajaran sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Guru pun harus terampil menggunakan berbagai macam strategi 

pembelajaran serta menyesuaikan strategi pembelajaran tersebut dengan karakteristik 

mata pelajaran yang diajarkan. Sehingga antara satu strategi pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran lainnya akan secara berkesinambungan dalam membantu guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

5. Strategi Pembelajaran Mind Mapping dalam Prespektif Islam 

Strategi pembelajaran Mind Mapping adalah suatu strategi mencatat yang 

mengembangkan gaya belajar visual. Mind Mapping atau peta pikiran adalah upaya 

memadukan serta menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan yang sesuai dengan cara 

kerja alami otak. Dengan keterlibatan otak kiri dan otak kanan secara seimbang akan 

lebih memudahkan peserta didik dalam hal mengingat serta memahami informasi 

maupun materi pelajaran. 

Manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu berbeda dalam 

pandangan Islam. Manusia yang berilmu tentu memiliki bekal agar sejahtera hidup di 

                                                             
63

Ibid., h. 54. 



 

dunia dan akhirat. Kehidupan di dunia bermanfaat dan di akhirat mendapat 

kemuliaan.64 Karena manusia yang berilmu itu mulia dan memiliki derajat yang lebih 

tinggi sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut. 

 َلُكمۡۖ َوِإَذا ِقیَل ٱللَُّھ َیفَۡسِح ٱۡفَسُحوْا َفٱلَۡمَجِٰلِس َءاَمُنٓوْا ِإَذا ِقیَل َلُكمۡ َتَفسَُّحوْا ِفي َیَٰٓأیَُّھاٱلَِّذیَن

َما  ِبٱللَُّھۚ َو� َدَرَجٰتٱلِۡعلَۡم ُأوُتوْا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ِمنُكمۡ َوٱللَُّھٱلَِّذیَن َیرَۡفِع ٱنُشُزوْا َفٱنُشُزوْا

   ١١ �َتعَۡمُلوَن َخِبیر
Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadillah: 11).65 

Faktor terbesar yang membuat manusia itu mulia adalah karena ia berilmu. Ia 

dapat hidup senang dan tentram karena memiliki ilmu dan menggunakan ilmunya. Ia 

dapat bermanfaat di alam ini dengan ilmunya. Iman dan taqwanya dapat meningkat 

dengan ilmu yang dimilikinya.66  

 

Dalam memperoleh ilmu diperlukan adanya usaha yaitu dengan proses 

berpikir. Sebagaimana dijelaskan kembali dalam Al-Qur’an tentang seruan agar 

manusia berpikir. 

 ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلیِۡھمۡ َوَلَعلَُّھمۡ ٱلذِّكَۡر َوَأنَزلَۡنٓا ِإَلیَۡك ٱلزُُّبِرۗ َوِبٱلَۡبیَِّنِٰت

   ٤٤َیَتَفكَُّروَن 
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Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami 

turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa 
yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” 

(QS. An-Nahl: 44).
67

 

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran Mind Mapping atau peta pikiran dalam pandangan Islam sesuai dengan 

seruan-seruan maupun perintah dari Allah SWT dalam Al-Qur’an agar manusia 

berpikir guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. 

C. Strategi Pembelajaran Ekspositori 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran Ekspositori 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru 

kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai 

materi pelajaran secara optimal. Roy Killen dalam buku Sanjaya menamakan strategi 

pembelajaran ekspositori dengan istilah strategi pembelajaran langsung (direct 

instruction). Oleh karena itu strategi ekspositori lebih menekankan kepada proses 

bertutur. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademis peserta didik. Metode 

pembelajaran yang sering digunakan untuk mengaplikasikan strategi ini adalah 

metode ceramah.68 

Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher centered approach). Dikatakan 
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demikian, sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. 

Melalui strategi ini guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur 

dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai peserta didik 

dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademis (academic 

achievement) dari peserta didik.69 

2. Langkah-Langkah Penerapan Strategi Pembelajaran Ekspositori 

a. Persiapan (preparation) 

Langkah ini berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk menerima 

pelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan adalah: 

1) Mengajak peserta didik keluar dari kondisi mental yang pasif. 

2) Membangkitkan motivasi dan minat peserta didik untuk belajar. 

3) Merangsang dan menggugah rasa ingin tahu peserta didik. 

4) Menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. 

 

 

 

b. Penyajian (presentation) 

Langkah penyajian adalah langkah penyanpaian materi pelajaran sesuai 

dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam 

penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap 

dan dipahami oleh peserta didik. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus 
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diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini diantaranya adalah penggunaan bahasa, 

intonasi suara, menjaga kontak mata dengan peserta didik, menggunakan joke agar 

kelas tetap hidup dan segar melalui penggunaan kalimat atau bahasa yang lucu. 

c. Korelasi (correlation) 

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman peserta didik atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan peserta didik 

dapat menangkap keterkaitannya dengan struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Langkah korelasi dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran. 

d. Menyimpulkan (generalization) 

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran 

yang telah disajikan. Menyimpulkan berarti memberikan keyakinan kepada peserta 

didik tentang kebenaran suatu materi. Dengan demikian peserta didik tidak merasa 

ragu lagi terhadap penjelasan dari guru. Menyimpulkan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, diantaranya: 

1) Mengulang kembali inti-inti materi yang menjadi pokok persoalan. 

2) Memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi yang telah 

disajikan. 

e. Mengaplikasikan (aplication) 

Langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan peserta didik setelah 

mereka menyimak penjelasan guru. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini 

diantaranya: 

1) Membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan. 



 

2) Memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang disajikan.70 

3. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Ekspositori 

Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang 

banyak dan sering digunakan. Hal ini disesbabkan strategi ini memiliki beberapa 

kelebihan, diantaranya: 

a. Dengan strategi pembelajaran ekspositori guru dapat mengontrol urutan dan 

keluasan materi pelajaran, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana peserta didik 

menguasai bahan pelajaran. 

b. Strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi 

pelajaran yang harus dikuasai peserta didik cukup luas, sementara waktu yang 

dimiliki untuk belajar terbatas. 

c. Melalui strategi pembelajaran ekspositori selain peserta didik dapat mendengar 

melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus peserta didik 

dapat melihat atau mengobserasi (melalui pelaksanaan demonstrasi) 

d. Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat digunakan untuk jumlah 

peserta didik dan ukuran kelas yang besar. 

Disamping memiliki kelebihan, strategi pembelajaran ekspositori juga 

memiliki kelemahan diantaranya: 

a. Strategi pembelajaran ini hanya digunakan terhadap peserta didik yang memiliki 

kemampuan mendengar atau menyimak secara baik.  
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b. Strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap peserta didik, baik 

perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, bakat serta perbedaan 

gaya belajar. 

c. Karena strategi pembelajaran ini banyak diberikan melalui metode ceramah, 

maka akan sulit untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal 

kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. 

d. Keberhasilan strtaegi pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa 

yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, 

antusiasme, motivasi dan berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur 

(berkomunikasi), dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu sudah dapat 

dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin berhasil.
71

 

4. Strategi Pembelajaran Ekspositori dalam Prespektif Islam 

Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru 

kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai 

materi pelajaran secara optimal. 

 Allah SWT berfirman dalam QS. Yusuf: 2-3 sebagai berikut. 

 ٱلَۡقَصِص َنُقصُّ َعَلیَۡك َأحَۡسَن َنحُۡن ٢ا لََّعلَُّكمۡ َتعِۡقُلوَن �ِإنَّٓا َأنَزلَۡنُٰھ ُقرَۡءًٰنا َعَرِبّي 

   ٣ ٱلَۡغِٰفِلیَن َلِمَن ۦ َوِإن ُكنَت ِمن َقبِۡلِھٱلُۡقرَۡءاَنِبَمٓا َأوَۡحیَۡنٓا ِإَلیَۡك َھَٰذا 

Artinya: “(2) Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (3) Kami menceritakan kepadamu kisah 
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yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya 

kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang yang belum 
mengetahui.”72 

 Ayat tersebut menerangkan, bahwa Allah SWT menurunkan Al-Qur’an 

dengan menggunakan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian 

Nabi menyampaikan kepada para sahabat dengan jalan cerita dan ceramah. Sesuai 

dengan strategi pembelajaran Ekspositori yang dalam pengaplikasiannya 

menggunakan metode ceramah guna penyampaian materi secara verbal kepada 

peserta didik yang bertujuan agar peserta didik dapat menguasai materi secara 

optimal. 

D. Hakikat Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

1. Pengertian Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syajarah dan syajara. 

Syajarah berarti pohon, sesuatu yang mempunyai akar, batang, dahan, ranting, daun, 

bunga dan buah.73 Menurut Mansur, sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau 

umat manusia.74 Dengan demikian, sejarah dapat diartikan sebagai catatan mengenai 

peristiwa masa lampau dan segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. 

Kebudayaan adalah hasil cipta, karsa dan rasa manusia untuk mencapai 

kesempurnaan hidup.75 Jadi kebudayaan artinya segala upaya yang dilakukan oleh 
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umat manusia untuk menghasilkan dan mengembangkan sesuatu, baik yang sudah 

ada maupun yang belum ada agar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. 

Islam adalah agama yang menempatkan pendidikan dalam posisi yang sangat 

vital. Secara bahasa Islam artinya penyerahan, kepatuhan atau ketundukan. 

Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada 

Nabi Muhammad Saw untuk membimbing umat manusia meraih kebahagiaan dunia 

dan akhirat.
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Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, 

peran kebudayaan/ peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah 

Islam pada masa lampau, mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah 

kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa 

Khulafaurrasyidin.77 

 

Jadi, dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sejarah 

Kebudayaan Islam adalah catatan lengkap tentang peristiwa dan segala sesuatu di 

masa lampau yang dihasilkan oleh umat Islam untuk kemaslahatan hidup dan 

kehidupan manusia. 
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Allah SWT berfirman: 

 ٱللََّھ ِإنَّ ٱتَُّقوْاٱللََّھۚۖ َو� مَّا َقدََّمتۡ ِلَغد� َولَۡتنُظرۡ َنفۡسٱتَُّقوْاٱللََّھ َءاَمُنوْا َیَٰٓأیَُّھاٱلَِّذیَن

   ١٨َخِبیُرۢ ِبَما َتعَۡمُلوَن 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr: 18).
78

 

Pengetahuan sejarah dapat dijadikan modal untuk menghindari hal-hal buruk 

yang akan terjadi dan membuka kemungkinan untuk dapat melakukan suatu hal yang 

lebih baik. Pepatah mengatakan “A donkey does not twice hurt it self in the same 

stone” (Seekor keledai tidak akan tersandung batu pada batu yang sama) mengajarkan 

bahwa pengetahuan mengenai masalalu begitu penting bahkan untuk seekor hewan 

sekalipun untuk mengantisipasi “kecelakaan” atau hal buruk yang terjadi di 

masalalu.
79

 

 

 

Islam memandang manusia sebagai makhluk pencipta dan pendukung 

kebudayaan. Dengan akal, ilmu dan perasaan ia membentuk kebudayaan dan 

sekaligus mewariskan kebudayaan tersebut kepada keturunannya maupun pada 
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kelompok lain sebagai genarasi penerusnya. Kesanggupan mewariskan dan menerima 

warisan ini merupakan anugerah Allah SWT yang menjadikan manusia itu mulia.80 

Allah SWT berfirman: 

   ٢٨ َكَذِٰلَكۖ َوَأوَۡرثَۡنَٰھا َقوًۡما َءاَخِریَن 

Artinya:“Demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang 

lain.” (Ad-Dukhan: 28).81 

 

Pengetahuan sejarah selain dapat mengantisipasi dari hal buruk yang pernah 

terjadi di masalalu juga dapat dijadikan pelajaran berharga mengenai hal yang baik 

yang terjadi di masalalu yang telah diwariskan oleh Rasulullah kepada umat manusia 

termasuk berupa kebudayaan.
82

 

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut. 

 ٱلَۡیوَۡمٱلۡٓأِخَر َوٱللََّھ لَِّمن َكاَن َیرُۡجوْا �سَۡوٌة َحَسَنة ُأٱللَِّھ َكاَن َلُكمۡ ِفي َرُسوِل لََّقدۡ
   ٢١ا � َكِثیرٱللََّھَوَذَكَر 

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Al-Ahzab: 21).
83

 

Pengetahuan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang merupakan peristiwa 

masa lampau yang dihasilkan umat manusia ini erat sekali kaitannya dengan firman 

Allah SWT dalam Al-Qur’an bahwa Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik 
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bagi umat manusia. Hal baik maupun buruk yang terjadi di masa lampau dapat 

dijadikan pelajaran agar kehidupan menjadi lebih baik. 

2. Tujuan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Ibtidaiyah  

Secara substansial, mata pelajaran Sejarah kebudayaan Islam memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai 

kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak 

dan kepribadian peserta didik. 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 

a. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan 

ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah 

SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 

b. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang 

merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan masa depan. 

c. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar 

dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 



 

d. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan 

sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. 

e. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari 

peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan 

mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni 

dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.
84

 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan 

memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat mengenal, memahami, 

menghayati Sejarah Kebudayaan Islam selain untuk melatih kecerdasan, membentuk 

sikap, watak dan kepribadian peserta didik, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

juga bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk membangun 

kesadarannya akan pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-

norma yang dibangun Rasulullah, melatih daya kritisnya untuk memahami fakta-fakta 

sejarah, menumbuhkan apresiasi serta agar peserta didik dapat meneladani peristiwa-

peristiwa dalam Sejarah Kebudayaan Islam. 

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 

Madrasah Ibtidaiyah  

Ruang lingkup Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah meliputi: 
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a. Sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan 

Nabi Muhammad SAW. 

b. Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang meliputi 

kegigihan dan ketabahannya dalam berdakwah, kepribadian Nabi Muhammad 

SAW, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif, peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi 

Muhammad SAW. 

c. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib, keperwiraan Nabi 

Muhammad SAW, peristiwa Fathu Makkah, dan peristiwa akhir hayat Rasulullah 

SAW. 

d. Peristiwa-peristiwa pada masa Khulafaurrasyidin. 

e. Sejarah perjuangan Wali Sanga.85 

4. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Sejarah 

Kebudayaan Islam Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Kompetensi Inti diibaratkan sebagai anak tangga yang harus ditapaki oleh 

peserta didik dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah agar sampai pada kompetensi lulusan 

jenjang Madrasah Aliyah. Kompetensi Inti (KI) meningkat seiring dengan 

meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. 
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Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai Kompetensi Dasar (KD) pada 

kelas yang berbeda dapat dijaga. 

Kompetensi Inti bukan untuk diajarkan melaikan untuk dibentuk melalui 

pembelajaran berbagai Kompetensi Dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. 

Dalam hal ini mata pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi.Apapun yang 

diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya 

adalah Kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas 

tersebut. Tiap mata pelajaran harus tunduk pada Kompetensi Inti yang telah 

dirumuskan. Karena itu, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada 

kelas tertentu harus berkontribusi pada pembentukan Kompetensi Inti. 

Rumusan Kompetensi Inti menggunakan notasi: KI-1 untuk Kompetensi Inti 

sikap spiritual, KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, KI-3 untuk Kompetensi Inti 

pengetahuan (pemahaman konsep), dan KI-4 untuk Kompetensi Inti ketrampilan. 

Urutan tersebut mengaju pada urutan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi 

terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan. 

Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi 

lulusan melalui Kompetensi Inti.Selain itu, Kompetensi Dasar diorganisir ke dalam 

berbagai mata pelajaran yang pada gilirannya berfungsi sebagai sumber kompetensi. 



 

Berikut adalah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah kelas IV. 

Tabel 3 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Sejarah Kebudayaan Islam 

Kelas IV Semester Ganjil 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima, 
menjalankan dan menghargai 

ajaran agama Islam 

1.1 Meyakini kebenaran dari Allah 
SWT, walaupun banyak tantangan 

yang harus dihadapi sebagai 
implementasi nilai-nilai dakwah 

Rasulullah di tahun-tahun awal 
kenabian. 

1.2 Terbiasa santun dalam 

menyampaikan kebenaran sebagai 

implementasi nilai dakwah 

Rasulullah SAW. 

1.3 Menunaikan kemauan untuk selalu 

berubah menuju kebaikan sebagai 

bentuk implementasi semangat 

hijrah para sahabat Rasulullah ke 

Habasyah. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangganya. 

2.1 Bersikap tabah menghadapi 

cobaan dalam menyampaikan 

kebenaran sebagai bentuk 

meneladani ketabahan Nabi 

Muhammad SAW dan para 

sahabatnya dalam berdakwah. 

2.2 Menunjukkan kemuliaan akhlak 

dalam kebenaran sebagai 

implementasi keteladanan Nabi 

Muhammad SAW dan para 
sahabatnya dalam berdakwah. 

2.3 Menunjukkan kesabaran para 
sahabat Nabi Muhammad SAW 

dalam peristiwa hijrah ke 



 

Habasyah. 

3. Memahami 

peristiwa faktual dengan cara 
mengamati dan bertanya 

berdasarkan rasa ingin tahu 
tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatanya, 
dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di 
sekolah dan di tempat bermain. 

3.1 Mengetahui contoh-

contoh ketabahan Nabi 
Muhammad SAW dan para 

sahabatnya dalam berdakwah. 

3.2 Memahami ciri-ciri 

kepribadian Nabi Muhammad 

SAW sebagai rahmat bagi seluruh 

alam. 

3.3 Mengetahui sebab-sebab 

Nabi Muhammad SAW 
menganjurkan sabahat hijrah ke 

Habasyah. 

4. Menyajikan 

pengetahuan faktual dengan 

bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

4.1 Menceritakan ketabahan 

Nabi Muhammad SAW dan para 

sahabat dalam berdakwah. 

4.2 Menceritakan kemuliaan 
akhlak Nabi Muhammad SAW 

dan sahabat dalam berdakwah. 

4.3 Menceritakan peristiwa 

hijrah Sahabat ke Habasyah. 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Sejarah Kebudayaan Islam 

Kelas IV Semester Genap 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima, 
menjalankan dan menghargai 

ajaran agama Islam 

1.1 Menunaikan kemauan untuk 
selalu berubah menuju kebaikan 

sebagai bentuk implementasi 
semangat hijrah Rasulullah SAW 



 

ke Thaif. 

1.2 Terbiasa menunjukkan 

kesadaran akan pentingnya 

perintah sholat lima waktu. 

1.3 Melaksanakan sholat lima 

waktu secara tertib sebagai bentuk 
pengamalan peristiwa Isra’ Mi’raj 

Nabi Muhammad SAW. 

1.4 Membiasakan untuk selalu 

berubah menuju kebaikan sebagai 

implementasi semangat hijarah 

Rasulullah ke Yastrib. 

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangganya. 

2.1 Menunjukkan kesabaran Nabi 

Muhammad SAW dalam peristiwa 

hijrah ke Thaif. 

2.2 Menunjukkan hikmah dari 

peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi 
Muhammad SAW. 

2.3 Menunjukkan nilai-nilai positif 

dari kehidupan masyarakat Yastrib 
sebelum hijrah yang tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. 

3. Memahami 
peristiwa faktual dengan cara 

mengamati dan bertanya 
berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk 
ciptaan Tuhan dan kegiatanya, 

dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di 

sekolah dan di tempat bermain. 

4.1 Mengetahui sebab-sebab 
Nabi Muhammad SAW hijrah ke 

Thaif. 

4.2 Mengenal latar belakang 

Nabi Muhammad SAW di-Isra’ 
Mi’rajkan Allah SWT. 

4.3 Memahami keadaan 

masyarakat Yastrib sebelum hijrah 

Nabi Muhammad SAW. 

4.4 Mengetahui sebab-sebab 

Nabi Muhammad SAW hijrah ke 
Yastrib. 



 

 

E. Penelitian Relevan 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti terlebih dahulu menelaah terhadap 

beberapa karya penelitian yang berhubungan dengan judul yang diangkat peneliti, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mar’atus Sholihah, Penerapan model pembelajaran Mind Mapping untuk 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 

kelas X IPS di SMA N 8 Malang semester genap tahun 2013/2014, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kreativitas dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi kelas X SMA N 8 Malang, merupakan penelitian tindakan 

kelas (PTK), metode yang digunakan adalah metode tes, wawancara, observasi 

dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

kreativitas dan hasil belajar siswa kelas X IPS dengan presentase hasil kreativitas 

siswa siklus I yang meningkat dari  siklus II sebesar 21.61 %, sedangkan hasil 
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4. Menyajikan 

pengetahuan faktual dengan 

bahasa yang jelas, sistematis 

dan logis dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

4.1 Menceritakan peristiwa 

hijrah sahabat ke Thaif. 

4.2 Menceritakan kembali 

peristiwa penting di dalam Isra’ 
Mi’raj Nabi Muhammad SAW.86 



 

belajar siswa ranah kognitif juga mengalami peningkatan dengan adanya 

presentase hasil belajar siswa siklus I meningkat dari siklus II sebesar 29.63 %.87 

2. Natriani Syam, dkk, Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping dalam 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas IV SDN 54 Kota 

Parepare, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan model 

pembelajaran Mind Mapping dan meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

IPS di kelas IV SDN 54 Kota Parepare, merupakan penelitian tindakan kelas 

(PTK), metode pengumpul data menggunakan teknik tes, observasi, dan 

dokumentasi, analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan 

cara mengelompokan data aspek guru dan aspek siswa, hasil penelitian pada 

siklus I hasil belajar masih dalam kategori cukup, pada siklus II hasil belajar 

telah mencapai indikator keberhasilan dengan kategori baik, kesimpulan hasil 

penelitian yaitu terjadi peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan model 

pembelajaran Mind Mapping pada siswa kelas IV SDN 54 Kota Parepare.88 

3. Nastitisari Dewi, dkk, Analisis kemampuan berfikir kompleks 

siswa melalui pembelajaran berbasis masalah berbantuan Mind Mapping, tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan berpikir kompleks siswa 

SMP kelas VII di salah satu SMP di Kota Sukabumi melalui pembelajaran 

berbasis masalah berbantuan mind mapping, merupakan penelitian kuasi 

                                                             
87Mar’atus Sholihah, Penerapan model pembelajaran Mind Mapping untuk meningkatkan 

kreativitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X IPS di SMA N 8 Malang 
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eksperimen, instrumen yang digunakan adalah tes kemampuan berpikir 

kompleks, penilaian mind mapping, dan lembar observasi, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kompleks siswa mengalami 

peningkatan setelah diterapkan pembelajaran berbasis masalah berbantuan mind 

mapping, dengan gain yang dinormalisasi sebesar 50,60% (sedang).89
 

4. Salfina, dkk, Pengaruh metode Mind Mapping terhadap 

kemampuan berfikir kreatif dan kemampuan berkomunikasi tentang fisika siswa 

kelas VII SMP N 1 Biromaru, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh metode Mind Mapping terhadap kemampuan berfikir kreatif dan 

kemampuan berkomunikasi tentang fisika siswa kelas VII SMP N 1 Biromaru, 

merupakan penelitian eksperimen semu (quasy experiment), instrumen 

pengumpulan data menggunakan tes kemampuan berfikir dan tes kemampuan 

berkomunikasi siswa, analisis data menggunakan uji t dengan data diuji 

normalitas dan homogenitas, hasil uji rata-rata ketrampilan berfikir kreatif antara 

siswa yang diajar dengan menggunakan metode Mind Map dan rerata siswa yang 

diajar menggunakan metode konvensional nilai signifikannya lebih kecil dari 

taraf signifikan.90
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Volume 3 Nomor 2, April 2015, (ISSN 2302-2027). 



 

F. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran dalam buku Sugiyono, kerangka berfikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.91 

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kerangka berfikir adalah 

skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah 

yang dikemukakan dalam penelitian dan menjelaskan hubungan antar variabel 

sehingga gambaran jalannya penelitian yang peneliti lakukan dapat diketahui secara 

terarah dan jelas. 

Strategi pembelajaran Mind Mapping merupakan cara kreatif bagi peserta 

didik untuk membuat catatan yang memudahkannya dalam mengingat pelajaran. 

Mencatat kreatif lebih efektif dalam penguatan ingatan dari pada mencatat tradisional 

karena di dalam Mind Mapping terdapat adanya kombinasi warna, gambar, simbol, 

bentuk, dan garis yang lebih memudahkan pesera didik menyerap informasi. Mind 

Mapping membantu peserta didik menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa 

sehingga cara kerja alami otak akan terlibat sejak awal sehingga mengingat informasi 

lebih mudah. Selain keterlibatan otak kiri dan otak kanan yang memudahkan dalam 

mengingat, strategi pembelajaran Mind Mapping ini membantu peserta didik 

                                                             
91Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 
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memahami pelajaran karena materi pelajaran telah ia petakan sendiri menggunakan 

imajinasi dan kreativitasnya. 

Sejarah Kebudayaan Islam dapat dipahami sebagai cerita peristiwa masa 

lampau mengenai Kebudayaan Islam atau hasil karya orang muslim. Dalam Sejarah 

Kebudayaan Islam salah satunya terdapat peristiwa Nabi Muhammad SAW dari lahir, 

diutus menjadi Rasul bahkan hingga beliau wafat.Pengetahuan yang terkandung 

dalam Sejarah Kebudayaan Islam tersebut dapat dijadikan sebagai paradigma untuk 

membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. 

Materi Sejarah Kebudayaan Islam berisi pengetahuan yang berhubungan 

dengan peristiwa masa lampau. Pengetahuan tersebut bersifat deskriptif yang 

menuntut peserta didik banyak menghafal. Tanpa disadari peserta didik mencatat 

materi secara liniear, bahkan seringkali dengan menyalin langsung seluruh informasi 

yang tersaji di buku. Bentuk pencatatan seperti ini memunculkan kesulitan untuk 

mengingat. 

Strategi pembelajaran Mind Mapping membantu peserta didik dalam 

penguatan ingatan terhadap materi yang dipelajari dalam proses pembelajaran. Dalam 

pembelajaran dilakukan sebuah tes hasil belajar untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Maka dari itu strategi pembelajaran Mind 

Mapping dirasa cocok dalam penguatan ingatan serta peningkatan hasil belajar 

Sejarah Kebudayaan Islam.  

 

 



 

 

 

Adapun kerangka pemikiran yang penulis paparkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi Pembelajaran 

Proses Pembelajaran 

Kelas Eksperimen 

Menerapkan strategi 

pembelajaran Mind Mapping 

Kelas Kontrol 

Menerapkan strategi 

pembelajaran ekspositori 

 

Tes Tes 

Hasil Belajar Hasil Belajar 

Pengaruh strategi pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar 

peserta didik mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV 



 

 

 

 

G. Hipotesis 

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan“jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian,dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat tanya.”
92

 

Sedangkan Sukardi mendefinisikan, “hipotesis adalah jawaban yang masih 

bersifat sementara dan bersifat teoritis.”Hipotesis dikatakan sementara karena 

kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya dengan data yang asalnya 

dari lapangan.
93

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hipotesis 

adalah jawaban yang sifatnya masih sementara yang kebenarannya masih harus diuji 

secara empiris berdasarkan fakta dan data lapangan. 

1. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berfikir di atas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

“Terdapat pengaruh strategi pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil 

belajar peserta didik kelas IV pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MIN 

2 Bandar Lampung”. 
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2. Hipotesis Statistik 

Adapun hipotesis statistik yang peneliti ajukan dalam penelitian ini yaitu: 

Ha : µ1 = µ2 (strategi Mind Mapping berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik 

kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung. 

Ho : µ1 ≠µ2 (strategi Mind Mapping tidak berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung. 

 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yaitu 

metode penelitian yang benar-benar dapat menguji hipotesis mengenai hubungan 

sebab akibat.
94

 Dalam penelitian eksperimen ini, peneliti juga harus membagi objek 

atau subjek yang diteliti menjadi dua grup yaitu grup treatment atau yang 

memperoleh perlakuan dan grup kontrol yang tidak memperoleh perlakuan.
95

 

Menurut Sugiyono, ada empat desain eksperimen yaitu: Pre Experimental, 

True Experimental, Factorial Experimental, dan Quasy Experimental.96 Desain 

eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasy Experimental Design, 

yaitu terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, tetapi kelompok kontrol 

tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Sampelnya diambil secara random, 

kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal apakah ada perbedaan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya pemberian treatment 
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(perlakuan menggunakan strategi pembelajaran Mind Mapping) dan pemberian 

postest pada akhir pembelajaran. 

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 

atau mencari sebuah jawaban dari pertanyaan “adakah pengaruh antara strategi 

pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung?”. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian 

kuantitatif terdapat berbagai macam metode penelitian yang dapat digunakan, salah 

satunya yaitu metode eksperimen yang akan peneliti gunakan. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.97 Sedangkan menurut 

Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.98 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka yang dimaksud dengan 

pupulasi adalah keseluruhan subjek yang ada dalam satu ruang lingkup atau waktu 

yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalahseluruh peserta didik kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 
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2016/2017 yang terdiri dari 125 peserta didik yang terbagi menjadi 4 kelas dengan 

perincian pada tabel berikut. 

Tabel 5 

Populasi peserta didik kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017 

No. Kelas Jumlah Peserta Didik 

1. IV.A 32 

2. IV.B 34 

3. IV.C 31 

4. IV.D 28 

Jumlah 125 

Sumber: Data dokumentasi dari MIN 2 Bandar Lampung. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tertentu.
99

 Menurut Sukardi, sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang 

dipilih untuk sumber data.100 

Dari definisi di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah 

suatu jalan/cara untuk mengambil sebagian contoh dari objek yang diselidiki yang 

benar-benar dapat mewakili. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara probability sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi yang dipilih menjadi anggota sampel. Teknik probability sampling dibagi 

menjadi empat yaitu simple random sampling, proportionate stratified random 

sampling, disproportionate stratified random sampling, cluster sampling. Probability 
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sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling yaitu 

teknik yang dikatakan simpel karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.101 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok berupa kelas-

kelas yang terdiri dari 4 kelas. Cara untuk memilih kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu dengan terlebih dahulu peneliti menuliskan nama-nama kelas pada 

kertas kecil kemudian pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengundi. Pilihan 

pertama yang keluar peneliti pilih sebagai kelas eksperimen dan pilihan kedua 

dijadikan sebagai kelas kontrol. Terpilihlah kelas eksperimen adalah kelas IV.B 

dengan jumlah 34 peserta didik dan sebagai kelas kontrol dalam penelitian ini adalah 

kelas IV.C dengan jumlah 31 peserta didik. Sehingga keseluruhan sampel dalam 

penelitian ini adalah berjumlah 65 peserta didik. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 17 April 2017 sampai 17 Mei 2017 semester 

genap tahun ajaran 2016/2017. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat pada penelitian ini adalah kelas IV MIN Bandar Lampung yang 

beralamat di jalan Drs.Warsito No 50 Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara 

Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung. 
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D. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menguji dua variabel yang saling berkaitan yaitu satu variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas (variabel independen) adalah 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (variabel dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu strategi pembelajaran Mind Mapping. Sedangkan Variabel terikat (variabel 

dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar peserta 

didik kelas IV pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.
102

 

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data.103 Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Metode Tes 

Tes adalah seperangkat pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur ketrampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 
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Hasil belajar 

(Variabel Terikat) 



 

dimiliki oleh individu atau kelompok.104 Tes digunakan sebagai alat penilaian berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik untuk mendapat jawaban 

dalam bentuk lisan (tes lisan), dalam bentuk tulisan (tes tulisan) atau dalam bentuk 

perbuatan (tes tindakan).105 Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

tulisan, yaitu tes yang berisi butir-butir pertanyaan dengan mengharapkan jawaban 

tertulis. Tes tertulis dalam penelitian ini adalah dalam bentuk pilihan ganda. 

Tes ini ditujukan kepada peserta didik untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Metode tes ini digunakan peneliti untuk memperoleh data hasil belajar 

peserta didik setelah mendapatkan perlakuan. Data ini digunakan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian. Tes ini akan mengukur seberapa jauh pengaruh 

strategi pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik. 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh informasi dari bermacam-macam 

sumber informasi tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, 

dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.106 

Menurut Sudaryono, dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.107 

                                                             
104

Ibid., h. 40. 
105

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, Cet. 17, 2013), h. 35. 

106Sukardi, Op. Cit., h. 81. 
107

Sudaryono, Op. Cit., h. 41. 



 

Dengan demikian metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan dokumen-dokumen yang ada pada suatu objek penelitian, seperti profil 

sekolah, daftar hasil belajar peserta didik dan hal lain yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam atau varibel yang diamati.
108

 Menurut Arikunto instrumen penelitian 

adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga lebih mudah diolah.
109

 

Berdasarkan pengertian tersebut, instrumen penelitian adalah alat yang membantu 

peneliti dalam mengumpulkan dan mengukur data agar lebih mudah diolah. Berikut 

adalah instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

Tabel 6 

Instrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan Instrumen 

No. Jenis Instrumen Tujuan Instrumen Sumber 

Data 

Waktu 

1. Tes (Pretest dan 

Postest) 

Untuk mengetahui hasil 

belajar peserta didik pada 
ranah kognitif sebelum 

dan sesudah diterapkannya 

strategi pembelajaran 

Mind Mapping 

Peserta 

Didik 

Pada awal 

dan akhir 
kegiatan 

pembelajaran 

2. Lembar Daftar 

Dokumentasi 

Untuk mengumpulkan data 

cetak berupa foto-

foto/fakta-fakta selama 

proses pembelajaran 

Sekolah, 

Guru dan 

Peserta 

Didik 

Selama 

proses 

penelitan 

berlangsung 
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Agar diperoleh data yang lengkap dan benar-benar menjelaskan kualitas 

belajar mengajar dari berbagai segi, peneliti hendaknya mengumpulkan data dari 

beberapa sumber, antara lain: guru, peserta didik, proses belajar mengajar yang 

sedang berlangsung, kondisi dan sarana fisik, catatan yang dimiliki peserta didik dan 

daftar nilai peserta didik. Jika peneliti ingin cermat, maka perlu digunakan tabel kisi-

kisi tentang hubungan hal-hal tersebut. 

Kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal 

yang disebutkan dalam baris dengan hal-hal yang disebutkan dalam kolom. Kisi-kisi 

penyusunan instrumen menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan 

sumber data dari mana data akan diambil, metode yang digunakan dan instrumen 

yang disusun.
110

 Berikut adalah kisi-kisi yang digunakan dalam penelitian. 

1. Kisi-Kisi Instrumen Soal Pretest dan Postest 

Tabel 7 

Kisi-Kisi Instrumen Soal Pre-Test 

Kompetensi 

Inti 

Kompetensi 

Dasar 

(KD) 

Indikator Nomor 

Soal 

Ranah Kognitif 

KI-3 

Memahami 

pengetahuan 

faktual dengan 

cara 

mengamati dan 

menanya 

berdasarkan 

3.3 Memahami 

keadaan 

masyarakat 

Yastrib 

sebelum hijrah 

Nabi 

Muhammad 

SAW 

 

3.3.1 

Menyebutkan 

agama dan 

kepercayaan 

masyarakat 

Yastrib sebelum 

hijrah Nabi 

Muhammad SAW 

1, 

6, 

11. 

 

 

1.  Pengetahuan 

6.  Aplikasi 

11. Pengetahuan 
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3.3.2 Menjelaskan 

keadaan sosial 
masyarakat 

Yastrib sebelum 
hijrah Nabi 

Muhammad SAW 

2, 

8,  
10, 

17, 
19, 

20. 

2.  Pemahaman 

8.  Pemahaman 
10.Pemahaman 

17.Pengetahuan 
19.Aplikasi 

20.Pemahaman 

3.3.3 Menjelaskan 

keadaan politik 

masyarakat 

Yastrib sebelum 
hijrah Nabi 

Muhammad SAW 

14,  

15,  

18. 

14.Pemahaman 

15.Pengetahuan 

18.Pemahaman 

3.3.4 

Menyebutkan 

mata  
pencarian 

masyarakat 
Yastrib sebelum 

hijrah Nabi 
Muhammad SAW 

3,  

5, 

12, 
16. 

 

3.  Pemahaman 

5.  Pengetahuan 

12.Pemahaman 
16.Pengetahuan 

rasa ingin tahu 

tentang 
dirinya,  

makhluk 
ciptaan Tuhan 

dan 
kegiatannya, 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di 

sekolah dan di 

tempat 

bermain 

3.3.5 Menjelaskan 

keadaan ekonomi 
masyarakat 

Yastrib sebelum 
hijrah Nabi 

Muhammad SAW 

4, 

7,  
9, 

13. 

4.  Pengetahuan 

7.  Aplikasi 
9.  Pengetahuan 

13.Pengetahuan 

Jumlah 20 Soal 

 

Tabel 8 

Kisi-Kisi Instrumen Soal Post-Test 

Kompetensi 

Inti 

Kompetensi 

Dasar 

(KD) 

Indikator Nomor 

Soal 

Ranah Kognitif 

KI-3 

Memahami 
pengetahuan 

faktual dengan 
cara 

mengamati dan 
menanya 

3.3 Memahami 

keadaan 
masyarakat 

Yastrib 
sebelum hijrah 

Nabi 
Muhammad 

3.3.1 

Menyebutkan 
agama dan 

kepercayaan 
masyarakat 

Yastrib sebelum 
hijrah Nabi 

1, 

6, 
10, 

17. 
 

 

 1.  Pengetahuan 

6.   Pemahaman 
10. Pengetahuan 

17. Pengetahuan 



 

Muhammad SAW 

3.3.2 Menjelaskan 

keadaan sosial 
masyarakat 

Yastrib sebelum 

hijrah Nabi 

Muhammad SAW 

11, 

12,  
15, 

16, 

20. 

11.  Pemahaman 

12.  Pengetahuan 
15.  Aplikasi 

16.  Pemahaman 

20.Pemahaman 

3.3.3 Menjelaskan 

keadaan politik 
masyarakat 

Yastrib sebelum 
hijrah Nabi 

Muhammad SAW 

3,  

8,  
13, 

14, 
18, 

19. 

3.  Aplikasi 

15.Pengetahuan 
13.Pemahaman 

14.Pengetahuan 
18.Aplikasi 

19.Pengetahuan 

3.3.4 
Menyebutkan 

mata  
pencarian 

masyarakat 
Yastrib sebelum 

hijrah Nabi 
Muhammad SAW 

4,  
7, 

. 
 

4.  Pengetahuan 
7.  Aplikasi 

 

berdasarkan 

rasa ingin tahu 
tentang 

dirinya,  
makhluk 

ciptaan Tuhan 
dan 

kegiatannya, 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya di 

rumah, di 

sekolah dan di 

tempat 

bermain 

SAW 

 

3.3.5 Menjelaskan 

keadaan ekonomi 
masyarakat 

Yastrib sebelum 
hijrah Nabi 

Muhammad SAW 

2, 

5,  
9, 

 

2.  Pengetahuan 

5.  Aplikasi 
9.  Pengetahuan 

 

Jumlah 20 Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Kisi-Kisi Instrumen Lembar Dokumentasi 

 

Tabel 9 

Kisi-Kisi Lembar Daftar Dokumentasi 

 

Hasil Dokumentasi No. Aspek yang Didokumentasikan 

Ya Tidak 

1. Data hasil belajar peserta didik   

2. Data peserta didik   

3. Data guru   

4. Visi-misi sekolah   

5. Sejarah berdirinya sekolah   

6. Perlengkapan sekolah   

7. Foto-foto kegiatan penelitian   

8. Denah lokasi sekolah   

G. Uji Instrumen Penelitian 

Sebuah instrumen penelitian yang baik harus memenuhi persyaratan penting 

yaitu validitas, uji tingkat kesukaran, uji daya pembeda dan uji reabilitas. Hal tersebut 

dilakukan dengan harapan agar soal yang digunakan benar-benar dapat mengukur 

hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam peserta didik secara akurat. 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah 

data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.111 Tujuan validitas item tes adalah untuk 

menentukan dapat tidaknya suatu soal tersebut membedakan kelompok dalam aspek 
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yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok itu.112 Untuk 

mengetahui indeks validitas dari tes bentuk objektif, dapat dicari dengan 

menggunakan program komputer SPSS Versi 17.0 for Windows dengan teknik 

Corrected Item-Total Correlation. Dengan interpretasi sebagai berikut : 

Jika rbis > r1 (Valid) 

Jika rbis < r1 (Invalid) 

Tabel. 10 

Kriteria Untuk Validitas Butir Soal 

Nilai r Kategori 

0,80  -  1,00 Sangat tinggi 

0,60  -  0,79 Tinggi 

0,40  -  0,59 Sedang 

0,20  -  0,39 Rendah 

0,00  -  0,19 Sangat rendah 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa 

yang dinilainya. Tes hasil belajar dikatakan ajeg apabila hasil pengukuran saat ini 

menunjukkan kesamaan hasil pada saat yang berlainan waktunya terhadap siswa yang 

sama.
113

 Secara keseluruhan perhitungan dan pengujian reliabilitas dibantu dengan 

menggunakan program komputer SPSS versi 17.0 for Windows yang diukur 

berdasarkan skala Croanbach Alpha’s (α) yakni dari 0 sampai 1. 
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Kriteria uji reliabilitas yang digunakan adalah apabila sebagai berikut : 

a. Jika nilai α > 0,700 berati tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya 

dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi (reliabel). 

b. Jika nilai α < 0,700 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya 

dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliabel). 

3. Uji Daya Pembeda 

Analisis daya pembeda mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk 

mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu 

(tinggi prestasinya) dengan siswa yang tergolong kurang (lemah prestasinya). Secara 

keseluruhan perhitungan dan uji daya pembeda dibantu dengan menggunakan 

program komputer SPSS versi 17.0 for Windows yang diukur berdasarkan Pearson 

Correlation yakni dengan melihat klasifikasi daya pembeda sebagai berikut. 

Tabel 11 

Klasifikasi Daya Pembeda 

 

Daya Beda (DB) Interpretasi Daya Beda 

DB ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DB ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < DB ≤ 0,70 Baik 

0,70 < DB ≤ 1,00 Sangat Baik 

4. Tingkat Kesukaran 

Kualitas soal yang baik disamping memenuhi validitas dan reabilitas, adalah 

adanya keseimbangan dari tingkat kesukaran soal tersebut. Keseimbangan yang 

dimaksud adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang dan sukar secara 

proporsional. Taraf kesukaran soal adalah proporsi (P) peserta tes yang menjawab 



 

benar terhadap butir soal tersebut. Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes 

digunakan program komputer SPSS Versi 17.0  for Windows. Angka indeks 

kesukaran item itu besarnya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Artinya, angka 

indeks kesukaran itu paling rendah adalah 0,00 dan paling gtinggi adalah 1,00.114 

Kriteria indeks kesulitan soal sebagai berikut. 

Tabel 12 

Kriteria Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Besar P Kategori Soal 

P < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ P < 0,70 Sedang 

P > 0,70 Mudah 

H. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan hipotesis yaitu adanya pengaruh yang signifikan dari 

penggunaan strategi pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam peserta didik kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017. Maka hipotesis itu akan diuji kebenarannya menggunakan uji-t 

berdasarkan variabel bebas (penggunaan strategi pembelajaran Mind Mapping) 

sebagai kelas eksperimen dan variabel terikat (strategi yang biasa digunakan guru) 

sebagai kelas kontrol yang akan diukur. Sebelum dilakukan uji-t maka harus 

memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal atau tidak. Suatu penelitian 
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data yang diperlukan harus bervariabel normal, bila data setiap variabel tidak normal 

maka tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Metode normalitas dalam 

penelitian ini dialakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov pada 

program komputer SPSS Versi 17.0 for Windows. 

Kriteria penetapannya dengan cara membandingkan nilai Sig. (2-tailed) pada 

tabel Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian 

dasar pengambilan keputusan bahwa jika p dari koefisien K-S > 0,05, maka data 

berdistribusi normal. Sebaliknya jika p dari koefisien K-S < 0,05, maka data 

berdistribusi tidak normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengatahui apakah data pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol homogen (sama) atau tidak. Dalam penelitian ini uji 

homogenitas menggunakan uji variansi pada SPSS Versi 17.0 for Windows, adapun 

dasar keputusan data dapat dilakukan dengan membandingkan angka signifikansi 

nilai Sig. (2-tailed) dengan alpha 0,05 (5%), dengan ketentuan jika nilai Sig. (2-

tailed) < alpha (0,05) maka Ho ditolak, dan sebaliknya jika nilai Sig. (2-tailed) > 

alpha (0,05) maka Ho diterima. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk melihat hasil tes peserta didik dari kelompok 

eksperimen dan kontrol dilakukan uji parametrik yaitu uji-T Independent dengan 

menggunakan program komputer SPSS Versi 17.0 for Windows.  



 

Setelah dilakukan uji-T kemudian membentuk interprestasi terhadap (t0) 

dengan ketentuan:  

 t0 ≥ α, berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

t0 ≤ α, berarti H1 ditolak dan H0 diterima, dengan taraf α = 0,05. 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah   

MIN 2 Teluk Betung berdiri sejak tahun 1959. Gedung dibangun oleh Pemerintah 

yaitu Walikota Bandar Lampung terletak di jalan Drs.Warsito No 50 Kupang Kota 

Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung. Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 2 Teluk Betung didirikan pada tahun 1959, hal ini didasrkan atas SK 

Menteri Agama No.2/1959 tentang berdirinya MIN 2 Teluk Betung di Tanjung Karang. 

Akan tetapi karena SK tersebut tidak sesuai dengan keberadaan Madrasah tersebut yang 

terletak di tanjung karang, maka atas prakarsa Wali Kotamadya Bapak Thabrani Daud 

meminta agar Madrasah tersebut dialihkan ke Teluk Betung.  

Hasil musyawarah para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Kepala kampung pada 

saat itu, akhirnya diberikanlah tanah wakaf untuk MIN 2 Teluk Betung  seluas 40 x 60 M, 

maka Walikota langsung membangun Madrasah ini. Setelah itu pada tanggal 1 Juli 1969 

mulai beroperasilah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Teluk Betung untuk pertama kalinya 

dengan jumlah murid 376 siswa. Pada saat itu Kepala Madrasah dipimpin oleh Bapak 

Hasanuddin, MA dan dibantu oleh guru-guru. 

Kemudian pada tahun antara 1981 s/d 1982 Kepala Kecamatan TBU Bapak Drs. Merayu 

Sukma mempunyai inisiatif memberikan sebagian tanah MIN untuk membangun SDN 1 

Kupang Kota. Sehingga tanah MIN yang tadinya berjumlah 2.400 M2 menjadi 1759,6 M2. 



 

Seiring dengan perkembangan zaman maka MIN 2 Teluk Betung terus berkembang dan 

telah berapa periode berganti Kepala Madrasah. Adapun kepala-kepala MIN 1 Teluk Betung 

dari pertama sampai sekarang adalah:  

a. Hasanuddin.MA  (1969-1981) 

b. Halimi Sirat  (1981-1982) 

c. Hi.Fahyuni  (1982-1983) 

d. Askanuddin  (1983-1987) 

e. Khusairi Kadir, A.Ma (1987-2003) 

f. Wahyudin, SA,A.Ma (2003-2007) 

g. Tahintisnawati, S.Ag (2007-2012) 

h. Agustami, S.Ag  (2012-Sekarang) 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Membentuk Insan yang berkwalitas, Islami, populis dan berakhlakul karimah. 

b. Misi   

1) Menyiapkan manusia yang beriman, taqwa,cerdas, terampil dan berakhlak mulia 

2) Meningkatkan sumberdaya manusia yang ada 

3) Mengoptimalakan pendidikan dan keterampilan   

4) Optimalisasi proses belajar mengajar  

5) Mengembangkan kreatifitas dan kompetisi di segala bidang  

6) Meningkatkan  peran serta masyarakat  

7) Meningkatkan pemberdayaan sarana dan prasarana  

8) Melaksanakan Managemen berbasis Madrasah  



 

9) Menjadikan Madrasah BARI (Bersih, Aman, Rapi, Indah) 

c. Tujuan 

1) Meletakkan Madrasah berbasis IMTQ dan IPTEK  

2) Meningkatkan dan menuju pembaharuan dalam proses belajar mengajar  

3) Meningkatkan profesionalisme Guru dan Tenaga kependidikan  

4) Meningkatkan lulusan yang berkualitas berguan bagi masyarakat dan bangsa  

5) Meningkatkan partisipasi masyarkat terhadap Madrasah 

6) Mampu bersaing dalam kwalitas dan kuantitas 

7) Meningkatkan penghayatan dalam pengamalan Agama Islam  

8) Memiliki akhlak dan keperibadian yang mulia  

9) Menjadi kebanggaan masyarakat  

3. Daya Dukung Eksternal 

Daya dukung  eksternal ini meliputi Komite Sekolah, Tokoh Masyarakat  dari 

pusat sampai daerah beserta jajarannya dan lingkungan Madrasah yang mendukung 

bagi proses belajar mengajar. 

a. Komite Sekolah 

Selama ini Komite Sekolah memberikan sumbangan yang berarti dalam   

memajukan Madrasah baik yang sifatnya materi maupun non materi.  

 

 

b. Tokoh Masyarakat 



 

 Dalam melakukan penetaan Madrasah, masyarakat ataupun tokoh – tokohnya 

bisa memberikan sumbangan saran kepada Madrasah. Dan ini merupakan wujud 

kepedulian terhadap lembaga pendidikan yang berada di daerah.  

c. Pemerintah 

Karena Madrasah ini adalah Madrasah Negeri, maka peran pemerintah 

terhadap Madrasah ini sangat dominant, baik dalam pengelolaan intra struktur 

maupun supra strukturnya. Dan ini membawa manfaat yang sangat positif bagi 

pengembangan madrasah. 

d. Lingkungan Madrasah 

Untuk mendukung proses belajar mengajar, dibutuhkan lingkungan yang 

kondusif. Maka MIN Teluk Betung mencoba mengelola lingkungan dengan sebaik-

baiknya. 

4. Data 

Tenaga Pengajar/Guru 

 Daftar nama staf pimpinan dan dewan guru MIN Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Tabel 13 

Data Pengajar/Guru MIN 2 Bandar Lampung 2016/2017 

 

No Nama Jabatan Status 

1 Agustami,S.Ag Kepala Madrasah PNS 

2 Melliarni  TU PNS 

3 Nova Indrayati,S.Ag Bendahara PNS 

4 Kamruz Komite PNS 

5 Yuyun Wahyuni,S.Ag  Koordinator Kurukulum PNS 

6 Hi.Sidik,S.Ag Koordinator Kesiswaan PNS 

7 Rosalina Nursyam,S.Pd Koordinator Sarana dan Prasarana PNS 



 

8 Musliati Wali Kelas I A PNS 

9 Trimurti Ambar WS.Pd.I Wali Kelas I B PNS 

10 Astuti Maryanti,S.Pd.I Wali Kelas I C PNS 

11 Hj.Mutiara,S.Pd.I Wali Kelas II A PNS 

12 Dra.Kismiyati  Wali Kelas II B PNS 

13 Devi Atika,S.Ag  Wali Kelas II C PNS 

14 Eva Wati,S.Pd.I Wali Kelas III A PNS 

15 Salinah,S.Pd.I  Wali Kelas III B PNS 

16 Yuyun Wahyuni,S.Ag Wali Kelas III C PNS 

17 Fadlah Hamhij,S.Pd.I Wali Kelas IV A PNS 

18 Tati Asmara Juwita,S.Pd.I  Wali Kelas IV B PNS 

19 Muzena,S.Pd.I Wali Kelas IV C PNS 

20 Rizky Yolanda,S.Pd.I Wali Kelas IV D Honorer 

21 Tati,S.Pd.I Wali Kelas V A PNS 

22 Siti Aminah,S.Pd.I  Wali Kelas V B PNS 

23 Lisda,S.Ag Wali Kelas VI A PNS 

24 Hi.Sidik,S.Ag Wali Kelas VI B PNS 

25 M.Roji,S.Pd Guru Olahraga Honorer 

26 Dewi Yuni Saraswati Operator Honorer 

27 Yudha Dwi safari, A.Md Operator Honorer 

Sumber : Dokumentasi MIN Bandar Lampung Tahun 2016/2017 

5. Data  siswa 

 

 Daftar jumlah siswa Laki-laki dan Perempuan MIN Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Tabel 14 

Data jumlah siswa kelas I s.d VI T.P 2016/2017 

 

Jmlah kelas 
Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas VI 

Kls. Jml. 

L P L P L P L P L P L P 

Jum 

lah 

Total 

I 3 49 58           107 

II 3   72 42         114 

III 3     63 31       94 

IV 4       69 56     125 

V 2         39 40   79 

VI 2           20 51 71 

Jml 12 107 114 94 125 79 71 590 

Sumber : Dokumentasi MIN Bandar Lampung Tahun 2016/2017 



 

 
6. Sarana dan Prasarana MIN 2 Bandar Lampung 

 Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam kegiatan belajar dan 

mengajaragar dapat berjalan secara optimal. Berikut adalah data sarana dan prasarana 

di MIN 2 Bandar Lampung. 

Tabel 15 

Data  Sarana dan Prasarana MIN 2 Bandar Lampung 

 

No Fasilitas Jumlah 

1 Ruang Belajar/Kelas 7 Ruang 

2 Ruang Kantor/Kepala Madrasah 1 Ruang 

3 Ruang Staf TU 1 Ruang 

4 Ruang Akademik 1 Ruang 

5 Ruang BK/BP - 

6 Ruang Guru 1 Ruang 

7 Ruang Pramuka - 

8 Ruang Lb./IPA - 

9 Raung Kesenian - 

10 Ruang UKS 1 Ruang 

11 Ruang Lab. Multimedia 1 Ruang 

12 Ruang Gudang - 

13 Ruang Aula - 

14 Perpustakaan 1 Ruang 

15 Musholah 1 Ruang 

Sumber : Dokumentasi MIN Bandar Lampung Tahun 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

7. Struktur Organisasi 

 
Struktur Organisasi MIN 2 Bandar lampung 

 
KEPALA SEKOLAH 

AGUSTAMI, S.Ag 

NIP. 1997208221997031003 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Persiapan 

 

 

 

 

B. Tahapan Penelitian 

1. Persiapan 

TU 

MELLIARNI 

NIP.19640305198703200 

KOMITE 

KAMRUZ 

 

Kordinator kurikulum 

Yuyun wahyuni, S. Ag 
 

Kordinator Kesiswaan 

Hi. Sidik,S.Ag 

Kordinator Sarana Dan Humas 

Rosalina Nursyam, S.Pd.I 
 

Guru 

1. Kelas I A : MUSLIATI 

     Kelas I B : TRI MURTI AMBAR W, S.Pd.II 
     Kelas I C : ASTUTI MARYANTI, S.Pd.I 

2. Kelas II A : Hj.MUTIARA, S.Pd.i 
Kelas II B : Dra. KISMIYATI 

Kelas II C : DEVI ATIKA, S.Ag 

 

3. Kelas III A : EVA WATI, S.Pd.I 

Kelas III B : SALINAH,S.Pd 

Kelas III C : YUYUN WAHYUNI, S.Ag 

 

4. Kelas IV A : FADHLAH HAMHIJ, S.Pd.I 

Kelas IV B : TATI ASMARA JUITA,S.Pd.I 

Kelas IV C : MUZENA, S.Pd.I 

Kelas IV D : RIZKY YOLANDA, S.Pd.I 

  

5. Kelas V A : TATI,S.Pd.I 

Kelas V B : SITI AZKIYAH, S.Pd.I 

 

6. Kelas VI A : LISDA, S.Ag 

Kelas VI B : Hi.SIDIK, S.Ag 

 

BENDAHARA 

NOVA INDRAYATI, S.Ag 
NIP.196911102007012053 

 



 

Dalam tahap ini, sebelum peneliti melaksanakan penelitian terlebih dahulu 

peneliti melakukan observasi dan wawancara di MIN 2 Bandar Lampung guna 

mendapatkan data awal penelitian. Selanjutnya peneliti juga membuat silabus dan 

RPP dengan materi masyarakat Yastrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW 

sebagai langkah awal pembelajaran di kelas pada saat penelitian yang dapat dilihat 

pada bagian lampiran. 

2. Perizinan 

Dalam tahap ini, peneliti mengajukan surat permohonan untuk melakukan 

penelitian di MIN 2 Bandar Lampung dan menerima surat balasan dari pihak MIN 2 

Bandar Lampung yang dapat dilihat pada bagian lampiran. 

3. Pelaksanaan 

Dalam tahap ini, peneliti menyebarkan soal terlebih dahulu kepada peserta 

didik di kelas IV.A dan IV.D guna uji coba instrumen soal. Soal tersebut akan 

digunakan sebagai soal Pre-Test dan Post-Test dikelas IV.B dan kelas IV.C sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah selesai dilanjutkan dengan perhitungan 

validitas, reliabilitas, uji daya pembeda dan tingkat kesukaran dari soal uji coba 

tersebut yang dapat dilihat dilampiran.  

Peneliti melakukan uji coba soal pada tanggal 13 April 2017 di kelas IV.A 

dan IV.D. Peneliti membagikan soal sebanyak 30 butir soal kepada 30 peserta didik 

di kelas IV.A untuk menguji cobakan soal Post-Test. Dan pada hari yang sama 

namun di jam yang berbeda peneliti membagikan 30 butir soal kepada 25 peserta 

didik di kelas IV.D guna menguji cobakan soal Pre-Test. Setelah soal diberikan guna 



 

uji coba, kemudian soal tersebut dihitung menggunakan SPSS Versi 17.0 for Windows 

untuk mencari validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran dari soal-

soal tersebut. 

Hari berikutnya peneliti membagikan soal Pre-Test valid berjumlah 20 butir 

soal dikelas eksperimen maupun kelas kontrol. Soal Pre-Test tersebut guna melihat 

keadaan awal peserta didik sebelum mendapatkan perlakuan/treatment. Kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran Mind 

Mapping di kelas eksperimen dan strategi Ekspository di kelas kontrol pada mata 

pelajaran SKI di kelas IV MIN 2 Bandar Lampung dengan langkah-langkah serta foto 

sebagai berikut : 

a. Peneliti membuka dan menutup pembelajaran dengan salam, berdo’a bersama, 

memeriksa kesiapan peserta didik dan absensi. 

 
Gambar.1 

 

 

b. Peneliti menyampaikan materi secara singkat dan menggambar Mind Map di 

papan tulis agar memudahkan peserta didik. Kemudian melanjutkan kegiatan 



 

pembelajaran dengan membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok 

diskusi (2-3 peserta didik) seperti terlihat pada gambar di bawah: 

 
Gambar.2 

c. Peneliti membagikan lembar kosong untuk setiap kelompok guna pembuatan 

Mind Map. Peserta didik berdiskusi dan membuat catatan berupa Mind Map.  

 
Gambar.3 

d. Setelah diberi waktu untuk berdiskusi, salah satu anggota kelompok menjelaskan 

kembali materi yang telah disampaikan peneliti. Kemudian anggota lainnya 

menggambar Mind Map dilembar yang telah disiapkan. Setiap kelompok maju ke 

depan secara bergiliran untuk mempresentasikan hasil diskusi berupa Mind Map 

seperti gambar berikut: 



 

 
Gambar.4 

e. Setiap kelompok diskusi secara bergilir maju ke depan untuk mempresentasikan 

hasil diskusi berupa Mind Map. Kemudian secara bersama-sama menyimpulkan 

pembelajaran. 

f. Pada pertemuan pertama, diskusi belum tampak aktif karena kemungkinan 

peserta didik belum seberapa memahami pembelajaran menggunakan strategi 

Mind Mapping. Hasil Mind Map yang dibuat peserta didik pun masih tergolong 

monoton, belum disertai warna dan gambar menarik lainnya yang mungkin 

disebabkan karena peserta didik belum memahami dan belum terbiasa. Seperti 

terlihat pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar.5 

g. Pada pertemuan berikutnya, peneliti melanjutkan pembelajaran yang 

dilaksanakan pada pertemuan pertama yang belum maksimal dikarenakan 



 

kendala waktu. Kemudian dilanjutkan hingga pertemuan terakhir. Pembelajaran 

sudah tampak menyenangkan dan peserta didik sudah dapat beradaptasi dengan 

strategi pembelajaran Mind Mapping. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini: 

 
Gambar.6 

 

h. Gambar Mind Map yang dibuat peserta didik pun sudah mulai terlihat adanya 

kemajuan pada pertemuan kedua hingga pertemuan terakhir seperti terlihat pada 

gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar.7 



 

 
Gambar.8 

 
Gambar.9 

i. Kemudian pada akhir pertemuan peneliti memberikan Post-Test hasil belajar SKI 

sebanyak 20 butir soal valid kepada peserta didik untuk dikerjakan yang dapat 

dilihat pada bagian lampiran. 

Langkah-langkah di atas merupakan pembelajaran menggunakan strategi 

pembelajaran Mind Mapping untuk kelas eksperimen, sedangkan untuk kelas kontrol 

diberikan treatment/perlakuan yang sama dengan kelas eksperimen yang 

membedakan hanya pada penggunakan strategi pembelajaran. Pada kelas kontrol 

menggunakan strategi pembelajaran Ekspositori yaitu pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari peneliti kemudian 

tanya jawab dan penugasan yang dapat dilihat pada gambar berikut.  



 

 
Gambar.10 

 
Gambar.11 

 

Pada akhir pertemuan, peneliti juga memberikan Post-Test hasil belajar SKI 

yang sama dengan kelas eksperimen sebanyak 20 butir soal valid kepada peserta 

didik untuk dikerjakan yang dapat dilihat pada bagian lampiran. (Lampiran 8) 

4. Pasca Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan tahap akhir, pada tahap ini dilaksanakan pengolahan 

data yang diperoleh melalui skala yang meliputi, pengumpulan data, penyerdehanaan 

data, serta pendeskripsian data dengan menggunakan rumus-rumus yang telah 

ditentukan. 

 

 

 

 



 

C. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Validitas Instrumen Butir Soal Pre-Test dan Post-Test 

Untuk mengetahui validitas (kesahihan) suatu intrumen diuji coba kepada responden 

di luar sampel yang telah ditentukan, instrumen soal Pre-Test diuji cobakan di kelas IV.D 

MIN 2 Bandar Lampung yang berjumlah 25 responden (testee) dengan memberikan 30 butir 

soal dengan 4 pilihan jawaban. Dan instrumen soal Post-Test diuji cobakan di kelas IV.A 

MIN 2 Bandar Lampung yang berjumlah 30 responden (testee) dengan memberikan 30 butir 

soal dengan 4 pilihan jawaban.  

Dalam penelitian ini butir soal uji coba Pre-Test dinyatakan valid jika nilai 

Corrected Item-Total Correlation yang di peroleh lebih besar atau sama dengan 0,396 

dengan melihat Tabel Distribusi Nilai rtabel dengan signifikansi 5%. Diketahui dengan 

N = 25 pada taraf signifikan 5%, nilai rtabel sebesar 0,396. N = 25 karena jumlah 

responden ada 25 peserta didik dapat dilihat pada bagian lampiran. (Lampiran 10) 

Hasil output dan rekapitulasi perhitungan validitas dengan bantuan program 

komputer SPSS Versi 17.0 for Windows teknik Corrected Item-Total Correlation 

dapat dilihat pada lampiran. (Lampiran 11)  

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, maka diketahui ada 20 item 

soal yang valid yaitu item soal nomor 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 

22, 24, 27, 28, 29, 30. Dan 10 item soal yang tidak valid yakni soal nomor 3, 6, 7, 9, 

12, 18, 20, 23, 25, 26 sehingga pada item yang tidak valid didrop/ dibuang. 

 



 

Pada uji coba instrumen butir soal Post-Test, soal dinyatakan valid jika nilai 

Corrected Item-Total Correlation yang di peroleh lebih besar atau sama dengan 0,361 dengan 

melihat Tabel Distribusi Nilai rtabel dengan signifikansi 5%. Diketahui dengan N = 30 pada 

taraf signifikan 5%, nilai rtabel sebesar 0,361. N = 30 karena jumlah responden ada 30 peserta 

didik dapat dilihat pada bagian lampiran. (Lampiran 18) 

Hasil output dan rekapitulasi perhitungan validitas dengan bantuan program 

komputer SPSS Versi 17.0 for Windows teknik Corrected Item-Total Correlation dapat dilihat 

pada lampiran. Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan, maka diketahui ada 20 item 

soal yang valid yaitu item soal nomor 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 

27, 28, 29, 30. Dan 10 item soal yang tidak valid yakni soal nomor 3, 6, 7, 9, 18, 20, 21, 23, 

25, 26 sehingga pada item yang tidak valid didrop/ dibuang. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen Butir Soal Pre-Test dan Post-Test 

Instrumen yang dikatakan reliabel yaitu instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Kriteria uji reliabilitas yang digunakan adalah apabila sebagai berikut : 

c. Jika nilai α > 0,700 berati tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan 

telah memiliki reliabilitas yang tinggi (reliabel). 

d. Jika nilai α < 0,700 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan 

belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliabel) 

 

Hasil uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS Versi 17.0 for Windows yang 

dapat dilihat pada tabel lampiran, diperoleh koefisien Croanbach’s Alpha uji coba soal Pre-

Test sebesar α = 0,897. Pada uji coba soal Post-Test diperoleh koefisien Croanbach’s Alpha 



 

sebesar α = 0,898. Berdasarkan klasifikasi reliabilitas soal diatas artinya derajat keterandalan 

instrumen berada pada kategori tinggi. Dengan demikian, instrumen yang digunakan sudah 

baik dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data, sehingga kegiatan penelitian dapat 

dilanjutkan pada proses selanjutnya.(Lampiran20) 

3. Uji Daya Pembeda Instrumen Butir Soal 

Pengujian ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang kemampuan soal 

dalam membedakan peserta didik. Teknik yang digunakan untuk menghitung daya 

pembeda adalah dengan mengurangi rata-rata kelompok atas yang menjawab benar 

dan rata-rata kelompok bawah yang menjawab benar. Proses pengolahan data daya 

pembeda soal menggunakan bantuan SPSS Versi 17.0 for Windows dengan melihat 

tabel Freuquencies yang dapat dilihat pada bagian lampiran. (Lampiran 21)  

Berikut hasil rekapitulasi uji daya pembeda soal Pre-Test dan Post-Test: 

Tabel 16 

Rekapitulasi Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal Pre-Test
115

 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah Soal 

1 Jelek 3, 6, 7, 9, 18, 20, 23, 26 8 

2 Cukup 12, 25 2 

3 Baik 10, 13, 21, 22, 28 5 

4 Sangat 

Baik 

1, 2, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 

24, 27, 29, 30 

15 

Jumlah soal 30 

 

Tabel 17 

Rekapitulasi Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal Post-Test
116

 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah Soal 

1 Jelek 3, 6, 7, 18, 20, 21, 23, 26 8 

2 Cukup 9, 12, 25 3 
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3 Baik 8, 10, 13, 22, 24, 27, 28 7 

4 Sangat 

Baik 

1, 2, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 29, 

30 

12 

Jumlah soal 30 

 
Berdasarkan klasifikasi daya pembeda yaitu 0.00 - 1.00 dengan interpretasi 

jelek, cukup, baik, dan sangat baik. Maka pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 

dari 30 butir soal uji coba Pre-Test terdiri dari 8 butir soal dengan kriteria jelek yaitu 

butir nomor 3, 6, 7, 9, 18, 20, 23, 26,  kemudian 2 butir soal dengan kriteria cukup 

yaitu butir nomor 12, 25, kemudian 5 butir soal dengan kriteria baik yaitu butir nomor 

10, 13, 21, 22, 28, dan 15 butir dengan kriteria sangat baik yaitu butir nomor 1, 2, 4, 

5, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 27, 29, 30, sehingga instrumen butir soal memiliki 

daya pembeda.  

Sedangkan untuk 30 butir soal uji coba Post-Test terdiri dari 8 butir soal 

dengan kriteria jelek yaitu butir nomor 3, 6, 7, 18, 20, 21, 23, 26, kemudian 3 butir 

soal dengan kriteria cukup yaitu butir nomor 9, 12, 25, kemudian 7 butir soal dengan 

kriteria baik yaitu butir nomor 8, 10, 13, 22, 24, 27, 28, dan 12 butir soal dengan 

kriteria sangat baik yaitu butir nomor 1, 2, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 29, 30. 

 

 

4. Uji Taraf Kesukaran Instrumen Butir Soal 

Taraf kesukaran soal adalah proporsi (P) peserta tes yang menjawab benar 

terhadap butir soal tersebut. Dalam menentukan indeks kesukaran butir soal antara 

0.00 - 1.00, dengan klasifikasi sebagai berikut: 



 

a. Jika nilai P < 0.30, maka butir soal termasuk kategori soal yang derajat kesukarannya 

tergolong sukar. 

b. Jika nilai 0.30 < P < 0.70, maka butir soal termasuk kategori soal yang derajat 

kesukarannya tergolong sedang/cukup. 

c. Jika nilai P > 0.70, maka butir soal termasuk kategori soal yang derajat kesukarannya 

tergolong mudah. 

Hasil uji taraf kesukaran butir soal menggunakan program komputer SPSS 

Versi 17.0  for Windows yang dapat dilihat pada lampiran. Dari output hasil uji taraf 

kesukaran butir soal, maka dapat diketahui indeks kesukarannya tergolong 

sukar/sedang/mudah. 

Berdasarkan hasil uji taraf kesukaran butir soal uji coba Pre-Test yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa 30 butir soal dari nomor 1 - 30 memiliki nilai P > 0.30 = 

< 0.70 yaitu 0,56, 0,60, 0,60, 0,56, 0,56, 0,72, 0,48, 0,68, 0,52, 0,56, 0,68, 0,68, 0,50, 

0,52, 0,56, 0,60, 0,52, 0,68, 0,56, 0,68, 0,56, 0,50, 0,26, 0,52, 0,68, 0,28, 0,56, 0,48, 

0,52, 0,60. Maka uji coba soal Pre-Test termasuk dalam kategori butir soal yang 

derajat kesukarannya tergolong sedang. (Lampiran 16) 

 

 

Untuk hasil uji taraf kesukaran butir soal uji coba Post-Test, 30 butir soal dari 

nomor 1 – 30 memiliki nilai P > 0.30 = < 0.70 yaitu 0,68, 0,70, 0,64, 0,68, 0,68, 0,70, 

0,52, 0,56, 0,64, 0,60, 0,68, 0,70, 0,56, 0,68, 0,68, 0,68, 0,68, 0,64, 0,68, 0,64, 0,64, 

0,60, 0,52, 0,60, 0,68, 0,48, 0,64, 0,56, 0,64, 0,70. Maka uji coba soal Post-Test 



 

termasuk dalam kategori butir soal yang derajat kesukarannya tergolong sedang. 

(Lampiran 24) 

D. Analisis data 

1. Hasil Perhitungan Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui sebaran data hasil belajar SKI tersebut berdistribusi normal 

atau tidak, maka dilakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan 

menggunakan SPSS Versi 17.0 for Windows dapat dilihat di tabel pada bagian 

lampiran. 

Dari tabel dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang dapat dilihat dari 

nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan keputusannya adalah 

apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak normal dan sebaliknya, jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan normal. Nilai probabilitas atas nilai sig yang 

didapat dari data soal tes hasil belajar SKI yaitu 0.099 > 0,05 maka data-data tersebut 

berdistrribusi normal. (Lampiran 25) 

 

 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua skala ukur 

memiliki karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas Levene dilakukan pada data 

variabel terikat yaitu strategi pembelajaran Mind Mapping dan variabel bebas yaitu 



 

hasil belajar SKI dengan menggunakan SPSS Versi 17.0 for Windows dapat dilihat di 

tabel pada bagian lampiran. (Lampiran 26) 

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa data berdistribusi nomal yang dapat 

dilihat dari nilai signifikasi atau probabilitasnya. Pedoman pengambilan 

keputusannya adalah apabila nilai signikansi < 0,05 maka data tidak homogen dan 

sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dinyatakan homogen. 

Nilai probabilitas atas nilai sig yang didapat dari data soal tes hasil belajar 

SKI yaitu 0.129  >  0,05 maka data-data tersebut persebarannya homogen. 

2. Uji Hipotesis Uji-t Independent 

Menguji hipotesis perbandingan berarti menguji parameter populasi yang 

berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. 

Terdapat 2 model perbandingan, yaitu perbandingan antara 2 sampel berkorelasi dan 

perbandingan 2 sampel yang tidak berkorelasi atau Independent. T-test 2 sampel tidak 

berkorelasi merupakan salah satu uji statistika parametrik sehingga mempunyai 

asumsi yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Jika kedua 

asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka uji yang digunakan adalah uji Non-Parametrik. 

Uji Non-Parametrik yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. 

Peneliti menggunakan uji T-test 2 sampel tidak berkorelasi atau Independent 

karena dalam penelitian ini peneliti hendak mengetahui adakah perbedaan hasil 

belajar SKI antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Berikut adalah nilai tes 

hasil belajar SKI kelas IV MIN 2 Bandar Lampung. 

Tabel 18 



 

Data Tes Hasil Belajar SKI Kelas IV MIN 2 Bandar Lampung 

Kelas IV B (Eksperimen) Kelas IV C (Kontrol) 

No
. 

Nama Nilai Nama Nilai 

1 A.Gusti Shofwan Zaki 80 Abdurahman AlHadoad 60 

2 Adibah Dzati Izzah 85 Al-Dafa Firmansyah 50 

3 Adinda Putri Wahyuni 60 Alif Erdian Said 65 

4 Ahmad Dzaki As-Sidiq 60 Arkaan Fatoni 55 

5 Ahmad Jalaluddin A 70 Diaz Erlangga 65 

6 Al-Farel Raditya Putra 80 Dzakiyyah Atikah 75 

7 Alvin Izzah Ramadhan 80 Fariz Al-Giffary 60 

8 Alvin Nanda Yuliadi 70 Hasna Zahidah Pulungan 100 

9 Anisa Aulia Lestari 100 Ilham Alif Setiawan 75 

10 Aulia Rofatul Adziya 85 Kamil Abdillah 85 

11 Devi Zaahiya Heryana 70 Khalisa Seila Resya 75 

12 Faradista Vega 80 M. Arrayyan Ramadan 90 

13 Filzah Azkiyah Rafifah 90 M. Rifqi Mushoffa 75 

14 Hanif Bayu Al-Fatih 80 M. Ridho Ibnu Akil 60 

15 Herlita Ahda Kusuma 80 M. Rifansyah 65 

16 M. Gisto Alex Cando P 80 M. Farel Ariza 80 

17 M. Hanif Akram 80 M. Hafiz 70 

18 M. Jamalulai 75 M. Rafli Nurfaqih 80 

19 M. Wahyu Al-Faqih 80 M. Rahmatan 75 

20 Mesi Prisilia Syaha 75 Mulian Lestari 70 

21 Miftahu Nuril Fadhil 80 Naisila Zahwa Putri 75 

22 Miftahuljannah Khairi 85 Natasya Aulia Putri 90 

23 Muhammad Ainu Rafli 70 Putri Danisa 65 

24 M. Aqil Ma’sum 85 Raisya Qurrota Ayun 70 

25 Nabil Kaisar Pratama 90 Riski Ilyas Haris 70 

26 Nabila Putri Nuraini 100 Samrotul Zanah 75 

27 Nasywa Nur Nhamira 75 Sayfira Anggraini 70 

28 Naysabila Putri 80 Shafa Fidela 70 

29 Rafdi Ali 75 Shara Amelia 40 

30 Rafli Hidayatulloh 60 Sultan Maulana Yusuf 60 

31 Rischa Arrahma 80 Tangguh Raga Islami Putra 

S 

50 

32 Setia Wahyudi Nusa 80   

33 Syakila Azzahra 80   

34 Syarifatunnisa 85   



 

Dari data tabel di atas, diketahui nilai hasil belajar SKI peserta didik pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang kemudian dicari nilai mean atau rata-rata 

dari nilai hasil belajar SKI kedua kelompok dan dilanjutkan dengan perhitungan uji-t 

Independent. Berikut adalah hasil perhitungan uji T-Independent dengan 

menggunakan SPSS Versi 17.0 for Windows. 

Tabel 19 

Perhitungan Uji-t Independent dengan SPSS Versi 17.0 for Windows 

 Untuk menguji terdapat pengaruh strategi pembelajaran Mind Mapping 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam di MIN 2 Bandar Lampung dimana : 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 

Error 

Differ
ence Lower Upper 

Equal 

variances 
assumed 

2.361 .129 3.367 63 .001 9.132 2.712 3.713 14.551 Nilai 

hasil 
belajar 

SKI Equal 

variances 

not 

assumed 

  

3.320 54.648 .002 9.132 2.751 3.619 14.645 



 

Ha : µ1 = µ2 (strategi Mind Mapping berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik 

kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung. 

Ho : µ1 ≠ µ2 (strategi Mind Mapping tidak berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung. 

Dalam menentukan dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai sig 

atau nilai t-hitung sebagai berikut.  

a. Berdasarkan sig  

Jika sig < 0,05, maka Ha diterima  

Jika sig > 0,05, maka Ha ditolak  

Untuk uji dua sisi, setiap sisi dibagi 2 hingga menjadi  

Jika Sig < 0,025, maka Ha diterima  

Jika Sig > 0,025, maka Ha ditolak. 

Berdasarkan pada tabel Independent samples test di atas, ternyata Sig-nya mendapat 

0,001 (dibagi 2) berarti : 0,0005 < 0,025 maka Ha diterima.  

b. Berdasarkan t-hitung  

Jika t-hitung > t-tabel, maka Ha diterima  

Jika t-hitung < t-tabel, maka Ha ditolak  

Berdasarkan pada tabel Independent samples tes di atas, ternyata t table = df, α/2 (63, 

0,025), berarti : t-table = 2,00 < t hitung = 3.367, maka Ha diterima. 

Dari hasil analisa di atas, maka dapat diambil keputusan bahwa “terdapat 

pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil 

belajar Sejarah Kebudayaan Islam peserta didik kelas IV MIN 2 Bandar Lampung.” 



 

Berdasarkan analisis data tersebut, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil 

belajar SKI antara peserta didik yang diajar menggunakan strategi pembelajaran Mind 

Mapping dengan peserta didik yang diajar menggunakan strategi pembelajaran 

Ekspositori. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara strategi pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar SKI peserta didik 

kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017. 

E. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran 

Mind Mapping terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran SKI kelas IV 

di MIN 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini ialah sebanyak 65 peserta didik dengan rincian 34 peserta didik di kelas 

IV.B dan 31 peserta didik di kelas IV.C. Teknik sampling menggunakan simple 

random sampling dengan hasil kelas IV.C sebagai kelas kontrol dan kelas IV.B 

sebagai kelas eksperimen. Sampel tersebut diberikan Post-Test sebagai tes hasil 

belajar SKI dengan 20 butir soal valid.  

Strategi pembelajaran Mind Mapping atau peta pikiran merupakan cara kreatif 

bagi peserta didik perseorangan untuk memancing ide mencatat hal-hal yang 

dipelajari atau merencanakan proyek baru. Mind Mapping bisa disebut juga sebagai 

peta rute yang digunakan ingatan, membuat kita bisa menyusun fakta dan fikiran 

sedemikian rupa sehingga cara kerja otak kita yang alami akan terlibat sejak awal 

sehingga mengingat informasi akan lebih mudah daripada menggunakan teknik 



 

mencatat tradisional.117 Sedangkan Abdullah mendefinisikan Mind Mapping  sebagai 

salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan untuk melatih kemampuan 

menyajikan isi (content) materi dengan pemetaan pikiran (mind mapping).118 

Strategi pembelajaran Mind Mapping tergolong dalam cara mencatat kreatif 

karena dapat menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri karena dalam pembuatan 

Mind Mapping terdapat penggabungan antara warna, simbol, garis melengkung, kata 

serta imajinasi dalam menghubungkan antar suatu materi terhadap sub-sub materi. 

Inilah yang secara alami dapat mengaktifkan otak kiri dan otak kanan yang menurut 

teori dapat menguatkan ingatan terhadap sesuatu. Dari penguatan ingatan inilah yang 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Miftahul Huda bahwa Mind Map bisa digunakan untuk membantu penulisan 

esai atau tugas-tugas yang berkaitan dengan penguasaan konsep. Ia merupakan 

strategi ideal untuk melejitkan pemikiran peserta didik.119 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelas eksperimen dengan 

menggunakan strategi pembelajaran mind mapping, ternyata pembelajaran di kelas 

yang semula pasif dapat dikondisikan menjadi lebih aktif dan peserta didik pun mulai 

mampu mengatasi permasalahan mengenai ingatan tentang materi pelajaran walaupun 

perkembangan dari peserta didik terlihat secara bertahap. Ini dikarenakan strategi 

pembelajaran mind mapping tergolong strategi yang mudah dipahami dan dapat 
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mengorganisir ide-ide yang baru muncul yang dapat memicu penguatan ingatan. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Imas Kurniasih mengenai beberapa kelebihan dari 

strategi pembelajaran mind mapping yang mulai terlihat dalam pembelajaran di kelas 

eksperimen.120 

Pembelajaran di kelas sudah bisa dikatakan tidak lagi berpusat pada guru 

(Teacher Centered Approach) dan mulai mampu dikondisikan agar berpusat pada 

peserta didik (Student Centered Approach). Peserta didik mulai aktif bekerjasama 

dalam kelompok-kelompok guna pengaplikasian dari strategi pembelajaran mind 

mapping. Karena pembelejaran dengan menggunakan strategi mind mapping  diawali 

dengan penyampaian kompetensi yang akan dicapai, kemudian dilanjutkan 

penyampaian materi seperti biasa pada umumnya dengan metode ceramah dan tanya 

jawab. Barulah kemudian kelas dikondisikan menjadi kelompok-kelompok diskusi 

yang beranggotakan 2-3 peserta didik (bisa lebih/dapat menyesuaikan keadaan kelas). 

Peserta didik diberi waktu untuk berdiskusi mengenai materi yang telah disampaikan. 

Lalu peneliti memberikan kesempatan salah satu anggota kelompok untuk 

menceritakan kembali secara singkat materi yang telah diberikan. Sedangakn anggota 

lain menyimak sambil membuat mind mapping dilembar yang telah peneliti sediakan. 

Barulah kemudian hasil karya mind mapping peserta didik ini dipresentasikan 

didepan kelas. Karena pelaksanaan dari strategi pembelajaran mind mapping ini 
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peneliti berpedoman dari pendapat Imas Kurniasih mengenai langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran mind mapping.121 

Berikut beberapa hasil Mind Mapping yang dibuat sendiri oleh peserta didik 

yang menunjukkan kreatifitas dari peserta didik yang berbeda-beda dengan kategori 

sangat baik, baik dan cukup baik. 

 
Gambar.12 

Mind Mapping Peserta didik kategori sangat baik 

 
Gambar.13 

Mind Mapping Peserta didik kategori baik 
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Gambar.14 

Mind Mapping Peserta didik kategori cukup baik 

Pada pembuatan mind mapping peserta didik diajak untuk mengoptimalkan 

kerja kedua belah otaknya. Karena pencatatan menggunakan sistem mind mapping, 

tidak saja menggunakan otak kiri, tetapi juga menggunakan otak kanan. Dimana 

dalam membuat mind mapping digunakan simbol-simbol atau gambar-gambar yang 

disukai dan dapat juga digunakan warna-warna untuk percabangan-percabangan yang 

mengindikasikan makna tertentu. Selain melibatkan emosi, kesenangan, kreativitas 

dalam membuat catatan, mind mapping juga membantu menumbuhkan pengetahuan 

yang berbeda yang belum dimiliki peserta didik. 

Dari pembuatan mind mapping ini selain menumbuhkan kreativitas yang 

tinggi dari peserta didik, tentunya pengoptimalan kerja kedua belah otak peserta didik 

adalah bentuk dari tujuan utama strategi pembelajaran mind mapping itu sendiri yaitu 

peta pikiran.  

 



 

Dalam pembuatan peta pikiran yang utama adalah proses berfikir 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an  mengenai seruan untuk berfikir berikut ini. 

 

   ٤٤ َیَتَفكَُّروَن َوَلَعلَُّھمۡ ِھمِۡإَلیۡ ُنزَِّل َما ِللنَّاِس ِلُتَبیَِّن َرلذِّكۡٱ َكِإَلیۡ َنٓاَوَأنَزلۡ لزُُّبِرۗٱَو ِتَبیَِّنٰلۡٱِب

Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan 

kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” 

(QS. An-Nahl: 44).122 

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, seruan-seruan maupun perintah 

dari Allah SWT dalam Al-Qur’an agar manusia berpikir guna mendapatkan ilmu 

yang bermanfaat dunia dan akhirat. Manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu 

itu berbeda dalam pandangan Islam. Manusia yang berilmu tentu memiliki bekal agar 

sejahtera hidup di dunia dan akhirat. Kehidupan di dunia bermanfaat dan di akhirat 

mendapat kemuliaan. 

Di kelas kontrol peneliti menggunakan strategi pembelajaran ekspositori 

dalam menyampaikan materi pelajaran SKI. Penggunaan strategi ini sendiri tidak lain 

karena antara strategi pembelajaran mind mapping dengan strategi pembelajaran 

ekspositori memiliki beberapa kesamaan salah satunya adalah dalam pengaplikasian 

dari kedua strategi pembelajaran ini sama-sama menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab. Peneliti memilih strategi pembelajaran ekspositori untuk menyampaikan 

materi di kelas kontrol agar tidak terjadi adanya kesenjangan yang terlalu menonjol 

antara kedua kelas tersebut. 
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Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru 

kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai 

materi pelajaran secara optimal. Ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas 

kontrol, peneliti menyampaikan materi kepada peserta didik secara verbal. Dari 

penyampaian secara verbal ini diharapkan peserta didik dapat menguasai materi lebih 

optimal. Penyampaian materinya pun secara langsung karena strategi pembelajaran 

ekspositori sering pula dikenal sebagai strategi pembelajaran langsung (Direct 

Instruction).
123

 

Dalam proses pembelajaran peran guru sangat dominan ketika menerapkan 

strategi pembelajaran ini. Karena strategi pembelajaran ekspositori masuk ke dalam 

pendekatan yang berpusat pada guru (Teacher Centered Approach). Peneliti 

menjelaskan materi SKI kepada peserta didik di kelas kontrol dengan suasana iklim 

yang berbeda dari kelas sebelumnya. Menjelaskan materi kepada peserta didik secara 

runtun, terstruktur dan dengan harapan dari penyampaian verbal ini peserta didik 

dapat lebih optimal dalam memahami materi. Karena strategi pembelajaran 

ekspositori ini fokus utamanya adalah kemampuan akademis. 

Melalui strategi pembelajaran ekspositori ini memang peneliti merasakan 

dapat lebih jelas dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Karena peneliti 

dapat mengontrol sampai sejauh mana peserta didik paham ataupun sebaliknya untuk 
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kemudian melakukan pengulangan penyampaian materi secara verbal agar peserta 

didik dapat lebih paham. Peserta didik pun dapat mendengarkan penuturan dan 

penjelasan dari peneliti lebih banyak karena penekanan penyampaian verbal memang 

dominan dalam strategi pembelajaran ini. Hal ini ternyata sesuai dengan penjabaran 

mengenai kelebihan dari strategi pembelajaran ekspositori oleh Wina Sanjaya.124 

Akan tetapi, strategi pembelajaran ekspositori ini hanya dapat digunakan pada 

peserta didik yang memiliki pendengaran yang baik. Serupa dengan hal yang terjadi ketika 

pembelajaran dalam penelitian ini berlangsung. Hanya sebagian saja dari peserta didik di 

kelas kontrol yang memang benar-benar memperhatikan, mendengarkan dan menyimak 

dengan baik materi yang disampaikan peneliti. Sebagaian lainnya kurang dapat optimal 

memperhatiakan penjelasan dari peneliti. Hal ini disebabkan strategi pembelajaran ini tidak 

dapat melayani perbedaan dari peserta didik baik perbedaan kemampuan, perbedaan 

pengetahuan, minat, bakat serta perbedaan gaya belajar. Penyebab lainnya adalah 

strategi pembelajaran ini banyak diberikan melalui metode ceramah, maka akan sulit 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal kemampuan sosialisasi, 

hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. 

 

Namun sejatinya setiap strategi pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kebijaksanaan dari pendidik dalam memilih strategi-strategi 

pembelajaran yang sesuai guna mengoptimalkan pembelajaran tentu akan mampu 

meningkat hasil belajar serta mutu pendidikan. 
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Allah SWT berfirman dalam QS. Yusuf: 2-3 sebagai berikut. 

 َقَصِصلۡٱ َسَنَأحۡ َكَعَلیۡ َنُقصُّ ُنَنحۡ ٢ ِقُلوَنَتعۡ لََّعلَُّكمۡ ا�َعَرِبّي ًناَءُٰقرۡ ُھَنَٰأنَزلۡ ِإنَّٓا 

   ٣ ِفِلیَنَغٰلۡٱ َلِمَن ۦِلِھَقبۡ ِمن ُكنَت َوِإن َءاَنُقرۡلۡٱ َذاَھٰ َكِإَلیۡ َنٓاَحیَۡأوۡ ِبَمٓا

Artinya: “(2) Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (3) Kami menceritakan kepadamu kisah 

yang paling baik dengan mewahyukan Al Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya 

kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang yang belum 

mengetahui.”125 

 Ayat di atas menerangkan, bahwa Allah SWT menurunkan Al-Qur’an dengan 

menggunakan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian Nabi 

menyampaikan kepada para sahabat dengan jalan cerita dan ceramah. Sesuai dengan 

strategi pembelajaran Ekspositori yang dalam pengaplikasiannya menggunakan 

metode ceramah guna penyampaian materi secara verbal kepada peserta didik yang 

bertujuan agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. 

Sebelum treatment diberikan di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol, 

kedua kelas tersebut mendapatkan pre-test guna mengetahui keadaan kelas sebelum 

treatment diberikan. Pre-test dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 selama kurang 

lebih 30 menit jam pelajaran. Karena pelaksanaan pre-test bukan dihari terjadwal 

mata pelajaran SKI, pelaksanaannya mengambil jam pelajaran lain setelah 

mendapatkan izin dari Ibu Tati S.Pdi selaku guru mata palajaran SKI serta Ibu Tati 

Asmara Juita S.Pdi dan Ibu Muzena S.Pdi selaku wali kelas dari kedua kelas yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini. 
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Hasil dari pre-test menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari kelas ekperimen 

adalah 55,15 dan rata-rata kelas kontrol adalah 50,81. Setelah mengetahui keadaan 

awal dari kedua kelas tersebut dimulailah pemberian treatment. Dalam penelitian ini 

ada 4 kali pertemuan dalam masing-masing kelas. Pertemuan pertama di kelas 

eksperimen dilaksanakan pada 19 April 2017 di jam ke 2 yaitu pukul 14.00-15.00 

kemudian di kelas kontrol dilakukan dihari yang sama yakni pada jam ke 3 pukul 

15.15-16.15. dilanjutkan untuk pertemuan kedua dilaksanakan pada 22 April 2017 di 

kelas kontrol pada jam pertama pukul 13.00-14.00 dan pertemuan kedua kelas 

eksperimen di jam kedua pukul 14.00-15.00. Pertemuan ketiga dalam penelitian ini 

dilaksanakan pada 26 April 2017 di jam ke 2 yaitu pukul 14.00-15.00 untuk kelas 

eksperimen kemudian di kelas kontrol pada jam ke 3 pukul 15.15-16.15. Untuk 

pertemuan keempat dilaksanakan pada 29 April 2017 di kelas kontrol pada jam 

pertama pukul 13.00-14.00 dan pertemuan kedua kelas eksperimen di jam kedua 

pukul 14.00-15.00. Kemudian untuk memaksimalkan pertemuan keempat peneliti 

memberikan jam tambahan pada pertemuan berikutnya pada 10 Mei 2017 di jam ke 2 

yaitu pukul 14.00-15.00 kemudian di kelas kontrol dilakukan dihari yang sama yakni 

pada jam ke 3 pukul 15.15-16.15. Barulah pada 13 Mei 2017 dilaksanakan post-test 

di kedua kelas tersebut. Berdasarkan hasil penghitungan dihasilkan bahwa nilai rata-

rata kelas eksperimen 78,97 dengan jumlah responden 34 peserta didik. Sedangkan 

pada kelas kontrol memiliki rata-rata 69,84 dengan jumlah responden 31 peserta 

didik. 



 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran SKI menggunakan strategi pembelajaran Mind Mapping lebih tinggi dari 

pada hasil belajar pada mata pelajaran SKI dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Eksposori. Hal ini sesuai dengan perhitungan program SPSS Versi 17.0 

for Windows yang menggunakan analisis Uji t untuk sampel yang berasal dari 

distribusi yang berbeda Independent samples test.  

Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai Sig = 0,0005 < 0,025 atau t 

table = 2,00 < t hitung = 3.367. Ini berarti nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel 

baik pada taraf 5%. Maka hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara strategi 

pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar SKI peserta didik kelas IV di 

MIN 2 Bandar Lampung. Pengaruh yang signifikan oleh penggunaan strategi 

pembelajaran Mind Mapping dalam penelitian ini setidaknya dapat membuktikan 

teori-teori yang menjelaskan tentang strategi pembelajaran Mind Mapping yang telah 

diuraikan dalam penjelasan sebelumnya. 

Penggunaan strategi pembelajaran mind mapping dan strategi pembelajaran 

ekspositori dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi 

pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar SKI yang merupakan bagian dari 

upaya mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. Belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari 



 

proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan 

pengetahuan, pemahaman, sikap tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, dll.126 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ankabut: 43 sebagai berikut. 

   ٤٣ ِلُموَنَعٰلۡٱ ِإلَّا ِقُلَھٓاَیعۡ َوَما لِلنَّاِسۖ ِرُبَھاَنضۡ ُلَثَٰأمۡلۡٱَكَوِتلۡ

Artinya: “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan 

tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (QS. Al-Ankabut: 43).
127

 

 

 Berbagai contoh peristiwa yang ada di muka bumi ini tidak dapat dipikirkan 

oleh umat manusia untuk kepentingan hidupnya dan memperkuat imannya kecuali 

oleh orang yang berilmu dan menggunakan ilmunya. Pentingnya belajar agar 

memperoleh ilmu juga diserukan dalam firman Allah SWT sebagai berikut. 

   ١ َخَلَق لَِّذيٱ َربَِّك ِمسۡٱِب َرأۡقۡٱ
Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.” 

(QS. Al-‘Alaq: 1).128 

Dalam kegiatan belajar atau menuntut ilmu terjadi adanya perubahan tingkah 

laku yang merupakan tujuan dari belajar itu sendiri. Tujuan dari belajar yang 

merupakan perubahan tingkah laku tersebut adalah sebuah hasil belajar. Hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar 

mengajar. Melalui hasil belajar dapat dilihat sejauh mana keberhasilan dari kegiatan 

belajar mengajar yang telah dilaksanakan. 

 Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar SKI ini 

merupakan solusi yang peneliti sarankan guna mengatasi nilai hasil belajar SKI yang 
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sebelumnya rendah dan dikatakan belum tuntas. Pembaharuan-pembaharuan dalam 

dunia pendidikan sangatlah dibutuhkan guna meminimalisir terjadinya penurunan 

mutu pendidikan yang salah satunya dapat dilihat dari nilai hasil belajar peserta didik 

yang rendah dan belum tuntas ini. Salah satu pembaharuan dalam dunia pendidikan 

adalah profesionalisme pendidik dalam kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya 

mencakup pula strategi pembelajaran.  

 Terlebih lagi mata pelajaran SKI adalah mata pelajaran yang merupakan 

bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya terkandung 

materi-materi mengenai Sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan 

kerasulan Nabi Muhammad SAW, dakwah Nabi Muhammad SAW dan para 

sahabatnya, yang meliputi kegigihan dan ketabahannya dalam berdakwah, 

kepribadian Nabi Muhammad SAW, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif, 

peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, peristiwa hijrah Nabi Muhammad 

SAW ke Yastrib, keperwiraan Nabi Muhammad SAW, peristiwa Fathu Makkah, dan 

peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW, peristiwa-peristiwa pada masa 

Khulafaurrasyidin, dan sejarah perjuangan Wali Sanga. 

  

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, 

peran kebudayaan/ peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah 

Islam pada masa lampau, mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah 



 

kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa 

Khulafaurrasyidin.129 

Allah SWT berfirman: 

 للََّھٱ ِإنَّ للََّھۚٱتَُّقوْاٱَوۖ �ِلَغد َقدََّمتۡ مَّا �سَنفۡ َتنُظرَۡولۡ للََّھٱتَُّقوْاٱ َءاَمُنوْا لَِّذیَنٱَأیَُّھاَیٰٓ

   ١٨ َمُلوَنَتعۡ ِبَما َخِبیُرۢ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr: 18).
130

 

Pengetahuan sejarah dapat dijadikan modal untuk menghindari hal-hal buruk 

yang akan terjadi dan membuka kemungkinan untuk dapat melakukan suatu hal yang 

lebih baik. Pepatah mengatakan “A donkey does not twice hurt it self in the same 

stone” (Seekor keledai tidak akan tersandung batu pada batu yang sama) mengajarkan 

bahwa pengetahuan mengenai masalalu begitu penting bahkan untuk seekor hewan 

sekalipun untuk mengantisipasi “kecelakaan” atau hal buruk yang terjadi di 

masalalu.131 

Islam memandang manusia sebagai makhluk pencipta dan pendukung 

kebudayaan. Dengan akal, ilmu dan perasaan ia membentuk kebudayaan dan 

sekaligus mewariskan kebudayaan tersebut kepada keturunannya maupun pada 
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kelompok lain sebagai genarasi penerusnya. Kesanggupan mewariskan dan menerima 

warisan ini merupakan anugerah Allah SWT yang menjadikan manusia itu mulia.132 

Allah SWT berfirman: 

   ٢٨ َءاَخِریَن ًماَقوۡ َھاَنَٰرثَۡوَأوۡ ِلَكَۖكَذٰ 

Artinya:“Demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang 

lain.” (Ad-Dukhan: 28).133 

 

Pengetahuan sejarah selain dapat mengantisipasi dari hal buruk yang pernah 

terjadi di masalalu juga dapat dijadikan pelajaran berharga mengenai hal yang baik 

yang terjadi di masalalu yang telah diwariskan oleh Rasulullah kepada umat manusia 

termasuk berupa kebudayaan.
134

 

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut. 

 ِخَرٓألۡٱَمَیوۡلۡٱَو للََّھٱ ُجوْاَیرۡ َكاَن لَِّمن �َحَسَنة َوٌةُأسۡ للَِّھٱ َرُسوِل ِفي َلُكمۡ َكاَن لََّقدۡ
   ٢١ ا�َكِثیر للََّھٱ َوَذَكَر

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Al-Ahzab: 21).
135

 

Pengetahuan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang merupakan peristiwa 

masa lampau yang dihasilkan umat manusia ini erat sekali kaitannya dengan firman 

Allah SWT dalam Al-Qur’an bahwa Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik 
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bagi umat manusia. Hal baik maupun buruk yang terjadi di masa lampau dapat 

dijadikan pelajaran agar kehidupan menjadi lebih baik. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu oleh Mar’atus Sholiha dan 

Natriani Syam bahwa penggunaan strategi Mind Mapping dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Dilihat dari hasil belajar yang meningkat dari siklus I ke siklus 

II yang dilakukan keduanya. Dan peneliti juga sependapat dengan penelitian 

terdahulu oleh Nastitisari Dewi dan Salfina mengenai penggunaan strategi Mind 

Mapping dapat meningkatkan kemampuan berfikir kompleks dan berfikir kreatif dari 

peserta didik. 

Penelitian ini merupakan uji coba karena penelitian terdahulu yang relevan 

oleh Mar’atus Sholiha, Natriani Syam, Nastitisari Dewi dan Salfina mengujicobakan 

strategi pembelajaran Mind Mapping di SD, SMP dan SMA. Oleh karena itu, 

penelitian dengan uji coba strategi pembelajaran Mind Mapping di MI ini tentunya 

dapat menjadi salah satu masukan mengenai strategi pembelajaran yang kemudian 

dapat dijadikan alternatif pilihan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

yang tentunya menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, jenjang yang 

sesuai serta kemampuan berfikir dari peserta didik. 

  

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat, seruan-seruan maupun perintah dari Allah SWT dalam 

Al-Qur’an agar manusia berpikir guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan 

akhirat. Manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu berbeda dalam pandangan 

Islam. Manusia yang berilmu tentu memiliki bekal agar sejahtera hidup di dunia dan akhirat. 



 

Kehidupan di dunia bermanfaat dan di akhirat mendapat kemuliaan. Karena manusia yang 

berilmu itu mulia dan memiliki derajat yang lebih tinggi sebagaimana firman Allah SWT 

sebagai berikut. 

 َءاَمُنوْا لَِّذیَنٱللَُّھٱ َفِعَیرۡ نُشُزوْاٱَف نُشُزوْاٱ ِقیَل َوِإَذا َلُكمۡۖ للَُّھٱ َسِحَیفۡ َسُحوْافۡٱَف ِلِسَمَجٰلۡٱ ِفي َتَفسَُّحوْا َلُكمۡ ِقیَل ِإَذا ْاَءاَمُنٓو لَِّذیَنٱَأیَُّھاَیٰٓ

   ١١ �َخِبیر َمُلوَنَتعۡ َماِب للَُّھٱَوۚ �تَدَرَجٰ َمِعلۡلۡٱ ُأوُتوْا لَِّذیَنٱَو ِمنُكمۡ

 Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(QS. Al-Mujadillah: 11).136 

Faktor terbesar yang membuat manusia itu mulia adalah karena ia berilmu. Ia dapat 

hidup senang dan tentram karena memiliki ilmu dan menggunakan ilmunya. Ia dapat 

bermanfaat di alam ini dengan ilmunya. Iman dan taqwanya dapat meningkat dengan ilmu 

yang dimilikinya. Dalam memperoleh ilmu diperlukan adanya usaha yaitu dengan proses 

berpikir.  

Setelah diketahui terdapat pengaruh antara strategi pembelajaran Mind 

Mapping terhadap hasil belajar SKI, peneliti menegaskan bahwa terdapat perbedaan 

iklim kelas pada saat pembelajaran berlangsung selama penelitian antara kelas yang 

menggunakan strategi pembelajaran Mind Mapping dengan kelas yang menggunakan 

strategi ekspositori. Pembelajaran yang berpusat pada guru (Teacher Centered 

Approach) yang terjadi di kelas yang menggunakan strategi ekspositori tentu kurang 

membuat peserta didik aktif seperti yang terjadi pada kelas yang menggunakan 

strategi Mind Mapping yang berusaha membuat pembelajaran berpusat pada peserta 
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didik (Student Centered Approach). Namun, sejatinya semua jenis strategi 

pembelajaran yang pendidik gunakan untuk mengajarkan materi pelajaran tentunya 

baik dan mempunyai tujuan yang sama yaitu tersampaikannya materi pelajaran 

dengan maksimal dan diharapkan hasil yang diperoleh peserta didik dapat 

memuaskan. Penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dan menyesuaikan 

terhadap mata pelajaran maupun jenjang kelas barangkali dapat meminimalisir titik 

kejenuhan dari peserta didik terhadap mata pelajaran tertentu.  

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun analisis data hasil 

penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada (terdapat) pengaruh yang signifikan 

antara penggunaan strategi pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV di MIN 2 

Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung = 

3.367 sedangkan t tabel pada taraf signifikasi 5% adalah 2,00. Maka hipotesis (Ha) 

diterima. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima yang menyatakan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran Mind Mapping 

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

kelas IV MIN 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas 

maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :  

1. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik diharapkan lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti proses 

belajar mengajar semua mata pelajaran khususnya pelajaran SKI. Oleh karena itu 



 

diperlukan pendekatan belajar yang baik dari seorang pendidik dalam mengelola 

kelas sehingga mempengaruhi hasil belajar peserta didiknya. 

2. Bagi Guru 

Guru diharapkan mampu menggunakan strategi pembelajaran yang lebih 

kreatif dari sebelumnya dan yang sesuai dengan mata pelajaran sekaligus kebutuhan 

peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif serta bervariasi 

tentunya dapat meminimalisir kejenuhan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

Sehingga peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran khususnya 

pada pembelajaran SKI. Hal ini tentunya secara otomatis akan membuat peserta didik 

lebih memahami dengan baik materi pelajaran yang akan berimbas pada peningkatan 

hasil belajar peserta didik. 

3. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah diharapkan selalu memperhatikan pembelajaran yang 

berlangsung dan segala perangkat yang digunakan guru dalam membantu proses 

pembelajaran mulai dari pemilihan strategi pembelajaran dan lain-lain. Pemilihan 

strategi maupun perangkat lain yang membantu proses pembelajaran apabila tepat 

dan sesuai tentunya dapat meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan 

khususnya pada mata pelajaran SKI sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga dapat terselesaikannya skripsi 



 

ini. Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam 

penulisan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat, mempunyai penilaian 

maupun perbaikan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran serta manfaatnya bagi ilmu pendidikan khususnya bagi peneliti 

sendiri. Kepada Allah SWT jualah peneliti kembalikan dan memohon maghfirohnya, 

Aamiin ya Rabbal’alamiin. 



 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abuddin Nata. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. 

Abu Achmadi. Sejarah Kebudayaan Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002. 

Agus Suprijono. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. 

Arifuddin Arif. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kultura, 2008. 

Daryanto. Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2012. 

Departemen Agama. Al-Qur’an dan Terjemah. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2011. 

Elizabeth B. Hurlock. Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga, 1978.  

Hanafi. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. 

Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Umum dan Agama Islam). Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012. 

Heri Susanto. Seputar Pembelajaran Sejarah. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014 

Imalia Yoni Prihatini. Penggunaan Strategi Mind Map dalam Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam di MTS Negeri Sumbergiri, Gunung Kidul, (Jurusan PAI, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga. 2013. 

Imas Kurniasih dan Berlin Sani. Ragam Pengembangan Model Pembelajaran. 

Jakarta: Kata Pena, 2016. 



 

Jasa Ungguh Muliawan. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2015. 

Leo Agung dan Sri Wahyuni. Perencanaan Pembelajaran Sejarah. Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2013. 

Mansur. Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Departemen 
Agama RI, 2005. 

Mar’atus Sholihah. Penerapan model pembelajaran Mind Mapping untuk 

meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi kelas X IPS di SMA N 8 Malang semester genap tahun 2013/2014. 

Jurnal FKIP, (ISBN: 978-602-8580-19-9). 

Menteri Agama RI, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 000912 Tahun 2013 tentang 

Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 
Bahasa Arab. 

Miftahul Huda. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2014. 

Muhamad Arif. Pengantar Kajian Sejarah. Bandung: Yrama Widya, 2011. 

Mulyono Abdurrahman. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003. 

Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2013. 

-------------. Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2010. 

Nastitisari Dewi, dkk. Analisis kemampuan berfikir kompleks siswa melalui 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan Mind Mapping. Jurnal 

EDUSAINS, Volume 8 Nomor 01 Tahun 2016 (ISSN 1979-7281).  

Natriani Syam, dkk. Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping dalam 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa kelas IV SDN 54 
Kota Parepare. Jurnal Publikasi Pendidikan, Volume V Nomor 3 September 

2015, (ISSN 2088-2092). 

Ridwan Abdullah Sani. Inovasi Pembelajaran. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014. 



 

Rustam Tamburka. Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat 

dan Iptek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 

Salfina, dkk.  Pengaruh metode Mind Mapping terhadap kemampuan berfikir kreatif 

dan kemampuan berkomunikasi tentang fisika siswa kelas VII SMP N 1 
Biromaru. e-Jurnal Mitra Sains, Volume 3 Nomor 2, April 2015, (ISSN 

2302-2027). 

Sudaryono. Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan,. Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D. Bandung: Alfabeta, 2016. 

Suharsimi Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2013. 

-------------. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 

2013. 

Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008. 

Sutanto Windura. Mind Map Langkah demi Langkah.Jakarta: PT. Elex Media 

Komputindo, 2016. 

Syaiful Bahri Djamarah. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. 

Tony Buzan. Buku Pintar Mind Map. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010. 

Wina Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Kencana, 2008. 

-------------. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana, 2008. 

-------------. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: 
Kencana Prenada Media, 2011. 

Zakiah Daradjat. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2012. 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

LAMPIRAN  



 

 
 

 

b. Nama Peserta Didik di Kelas Kontrol (IV.C) 
 

No. Nama L/P 

1 AbdurahmanAlHadoad L 

2 Al-Dafa Firmansyah L 

3 Alif Erdian Said L 

4 Arkaan Fatoni L 

5 Diaz Erlangga L 

6 Dzakiyyah Atikah P 

7 Fariz Al-Giffary L 

8 Hasna Zahidah Pulungan P 

9 Ilham Alif Setiawan L 

10 Kamil Abdillah L 

11 Khalisa Seila Resya P 

12 M. Arrayyan Ramadan L 

13 M.Rifqi Mushoffa L 

14 M.Ridho Ibnu Akil L 

15 M.Rifansyah L 

16 M. Farel Ariza L 

17 M. Hafiz L 

18 M. Rafli Nurfaqih L 

19 M. Rahmatan L 

20 Mulian Lestari P 

21 Naisila Zahwa Putri P 

22 Natasya Aulia Putri P 

23 Putri Danisa P 

24 Raisya Qurrota Ayun P 

25 Riski Ilyas Haris L 

26 Samrotul Zanah P 



 

27 Sayfira Anggraini P 

28 Shafa Fidela P 

29 Shara Amelia P 

30 Sultan Maulana Yusuf L 

31 
Tangguh Raga Islami Putra 
Sunandar 

L 

 

Lampiran 5. 

SOAL UJI COBA PRE-TEST SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 

 

Nama : 

Kelas/Semester : 

Hari/Tanggal : 

Sekolah : 

 

 

Jawablah soal di bawah ini dengan menggunakan tanda silang (X) pada jawaban 

yang benar a, b, c atau d. 

1. Masyarakat Yastrib beribadah dengan cara …. 

a. Sholat   c.   Puasa 

b. Menyembah berhala  d.   Mengaji 

2. Suku-suku di Yastrib dibedakan menjadi dua, yaitu …. 

a. Yahudi dan Israel   c.   Yahudi dan Arab 

b. Yahudi dan Quraisy  d.   Arab dan Quraisy 

3. Terjadi perselisihan antara dua suku besar dari bangsa 

Arab yang menetap di kota Yastrib. Kedua suku tersebut adalah …. 

a. Aus dan Khazraj   c.   Israel dan Umayah 

b. Yahudi dan Quraisy  d.   Aborigin dan Maya 



 

4. Dalam bertani, beternak dan berdagang masyarakat Yastrib 

memiliki sifat berani, dermawan, setia, rela berjuang, sabar dan jujur. Sifat-sifat 

tersebut merupakan contoh dari  …. 

a. Perbuatan tercela  c.   Perbuatan terpuji 

b. Perbuatan terhormat  d.   Perbuatan terindah 

 

5. Hasil terbesar yang dihasilkan penduduk di kota Yastrib 

adalah …. 

a. Anggur dan apel   c.   Kurma dan apel 

b. Kurma dan anggur   d.   Semua benar 

6. Perselisihan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj 

disebabkan karena adu domba yang dilakukan suku Yahudi. Sikap adu domba 

sebaiknya …. 

a. Ditiru     c.   Diamalkan 

b. Ditinggalkan    d.   Semua benar 

7. Menyembah berhala adalah hal yang dibenci oleh …. 

a. Allah    c.   Suku Arab 

b. Suku Yahudi    d.   Suku Quraisy 

8. Selain bertani, berkebun dan beternak, masyarakat Yastrib 

juga …. 

a. Berpolitik    c.   Berdagang 

b. Berperang    d.   Berdakwah 

9. Sikap dermawan di lingkungan sekolah ditunjukkan seperti 

sikap di bawah ini, yaitu …. 

a. Budi berbagi jawaban ulangan semester dengan Ani 

b. Budi berbagi gosip dengan Ani 

c. Budi berbagi jawaban PR Matematika dengan Ani 

d. Budi berbagi bekal makanan dengan Ani 



 

10. Budi meletakkan sesaji di bawah pohon untuk meminta 

pertolongan kepada makhluk halus. Ani sebagai teman Budi seharusnya bersikap 

…. 

a. Acuh tak acuh 

b. Ikut memohon pertolongan kepada pohon 

c. Memberi nasehat kepada Budi bahwa hal tersebut dilarang Allah SWT 

d. Semua jawaban benar 

 

 

11. Di bawah ini yang menunjukkan sistem barter adalah …. 

a. Membeli es krim di Mini Market 

b. Membeli motor di dealer 

c. Membeli es di kantin sekolah 

d. Membeli beras kemudian membayar dengan menukar sayuran 

12. Penyebab utama perselisihan yang terjadi antara suku besar 

dari bangsa Arab adalah …. 

a. Masalah bisnis    c.   Masalah 

ekonomi  

b. Masalah sosial    d.   Masalah 

budaya 

13. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yastrib, 

terdapat tiga suku besar dari agama Yahudi yang menetap disana. Ketiga suku 

tersebut adalah …. 

a. Bani Israil, Bani Umayah, dan Bani Qainuqa’ 

b. Bani Qainuqa’, Bani Israil, dan Bani Nadhir 

c. Bani Qainuqa’. Bani Umayah, dan Bani Israil 

d. Bani Qainuqa’, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah 



 

14. Mata uang yang digunakan di Yastrib adalah …. 

a. Dirham dan dinnar   c.   Dirham dan dollar 

b. Dirham dan rupiah   d.   Dirham dan won 

15. Hikmah dari kehidupan masyarakat kota Yastrib sebelum 

hijrah Nabi Muhammad SAW adalah …. 

a. Harus hidup rukun antar umat manusia 

b. Harus saling bersaing merebutkan haknya 

c. Harus saling membantu dalam hal keburukan 

d. Semua benar 

16. Sebelum hijrah Rasulullah ke kota Yastrib, masyarakat 

kota Yastrib menyembah …. 

a. Allah     c.   Nabi 

b. Rasul     d.   Berhala 

 

17. Hewan ternak yang dipelihara masyarakat Yastrib adalah 

…. 

a. Unta, kerbau, sapi dan kambing 

b. Unta, ayam, bebek, dan sapi 

c. Unta, sapi, ayam dan kuda 

d. Unta, sapi, kambing dan kuda 

18. Sebelum terjadi perselisihan, suku-suku yang menetap di 

kota Yastrib hidup dengan rukun. Sikap yang mencerminkan hidup dengan rukun 

di lingkungan sekolah adalah …. 

a. Bertengkar dengan kakak kelas 

b. Piket kelas bersama  

c. Mencontek bersama 

d. Membolos bersama    

19. Masyarakat Yastrib masih menggunakan sistem jual beli 

dengan cara tukar menukar dengan barang yang disebut juga dengan …. 



 

a. Diskon     c.   Barter 

b. Kredit     d.   Simpan pinjam 

20. Di bawah ini sikap yang menunjukkan perilaku jujur dalam 

berdagang adalah …. 

a. Mengambil keuntungan yang besar tanpa peduli dosa 

b. Menjual barang yang sudah rusak dengan harga tinggi 

c. Menjual sayuran yang sudah layu 

d. Menjual barang yang layak dengan harga yang sesuai 

21. Suku Aus dan Khazraj adalah bangsa dari …. yang 

menetap di kota Yastrib. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat yang 

sumbang di atas adalah …. 

a. Indonesia    c.   Malaysia 

b. Arab     d.   Yahudi 

22. Sebelum terjadi perselisihan, suku-suku yang menetap di 

Yastrib hidup dengan …. 

a. Rukun     c.   Perang 

b. Ramai     d.   Pepecahan 

23. Suku Aus dan Khazraj di adu domba oleh suku …. 

a. Arab    c.   Yahudi 

b. Quraisy    d.   Dayak 

24. Kota Yastrib merupakan daerah persawahan dan …. 

a. Perkebunan    c.   Perkantoran 

b. Kelautan    d.   Perikanan 

25. Sebelum kedatangan Rasululloh masyarakat Yastrib belum 

mengenal …. 

a. Allah     c.   Nabi 

b. Rasul     d.   Malaikat 



 

26. Salah satu penyebab perselisihan antara suku Aus dan 

Khazraj adalah perebutan daerah kekuasaan. Sifat tercela dari perselisihan 

tersebut dapat dihubungkan dengan sifat di bawah ini yaitu …. 

a. Serakah    c.   Riya’ 

b. Dermawan    d.   Zinah 

27. Suku Aus dan Khazraj adalah suku yang berasal dari 

bangsa Arab yang menetap di kota …. 

a. Arab   b.  Israel  c.   Yahudi  d.  Yastrib 

28. Selain karena masalah ekonomi, perselisihan antara dua 

suku besar bangsa Arab disebabkan oleh …. 

a. Perebutan daerah subur dan tanah 

b. Perebutan daerah subur dan kekuasaan 

c. Perebutan wilayah dan hewan ternak  

d. Perebutan daerah subur dan hewan ternak 

29. Masyarakat Yastrib terkenal sebagai masyarakat yang baik, 

ramah dan bersahabat. Sikap terpuji yang sepatutnya kita tiru dari masyarakat 

Yastrib adalah, kecuali …. 

a. Baik    c.   Bersahabat 

b. Ramah    d.   Dengki 

30. Di bawah ini adalah tiga suku besar dari agama Yahudi 

yang menetap di kota Yastrib, kecuali …. 

a. Bani Quraizhah     c.   Bani 

Qainuqa’ 

b. Bani Israil    d.   Bani Nadhir 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA PRE-TEST  

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM 
 

 

1.   B   11.   D   21.   A 

2.   C   12.   C   22.   A 

3.   A   13.   D   23.   C 

4.   C   14.   A   24.   A 



 

5.   B   15.   A   25.   A 

6.   B   16.   D   26.   A 

7.   A   17.   C   27.   D 

8.   C   18.   B   28.   B 

9.   D   19.   C   29.   D 

10. C   20.   D   30.   B 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


