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ABSTRAK

PENGARUH STRATEGI MIND MAPP TERHADAP HASIL BELAJAR 
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) PADA SISWA KELAS V DI MIN 12 

BANDAR LAMPUNG

Oleh:

ERMAWATI

Masalah dalam penelitian ini dilatar belakangi temuan pengamatan penelitian 
pada observasi pra penelitian di MIN 12 Bandar Lampung, dalam pelaksanaan 
pembelajaran SKI strategi yang digunakan oleh guru kurang tepat, sehingga strategi 
tersebut belum bisa meningkatkan hasil belajar SKI siswa. Salah satu strategi yang 
dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan strategi Mind Mapp 
yang merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, dn secara harfiah akan 
memetakan pikiran-pikiran kita, Mind Mapp juga sangat sederhana.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengatahui pengaruh pembelajaran strategi 
Mind Mapp terhadap hasil belajar SKI pada siswa kelas V MIN 12 Bandar Lampung. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasi Eksperimen Design yang berbentuk 
Posttest Only Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas V MIN 12 Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini mengguanakan 2 
kelas, kelas VA sebagai kelas eksperimen dan kelas VB sebagai kelas kontrol. 
Mengingat data yang dianalisis bersifat kuantitatif, maka peneliti menggunakan uji 
validitas yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh thitung = 2,20 dengan taraf signifikansi 
a = 5% didapat ttabel = 2,006, melalui kreteria uji jika thitung > ttabel maka H1 diterima. 
2,20 > 2,006, jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh strategi Mind Mapp 
terhadap hasil belajar SKI siswa kelas V di MIN 12 Bandar Lampung.

Kata kunci: Hasil Belajar, SKI, Strategi Mind Mapp 
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Artinya : Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suritauladan yang baik bagimu 

yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat 

dan yang banyak mengingat Allah. (Q.S Al-ahzab:21)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik kehidupan keluarga maupun 

bangsa dan Negara. Sebab maju mundurnya suatu bangsa atau Negara tidak 

terlepas dari maju mundurnya pendidik di Negara tersebut. Pendidikan 

merupakan sarana untuk menuju kepada pertumbuhan dan perkembangan suatu 

bangsa menuju terwujudnya tujuan Negara yang telah di rumuskan hal ini sesuai 

dengan semangat Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang system 

pendidikan nasional, yaitu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan 

datang.1

Tujuan tersebut diatas dapat dicapai apabila di dukung oleh komponen

pendidikan di antaranya orang tua sebagai pendidik utama dan pertama di rumah 

tangga, guru sebagai pendidik di sekolah. 

Sebagaimana yang ditentukan dalam sistem pendidikan, yaitu : “pendidikan 

Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu 

kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan 

tujuan nasional.”2

                                                          
1Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 115.
2Ibid, h. 127.
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Dengan demikian, pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk 

meningkatkan derajat kehidupan warga masyarakat dan derajat bangsa tersebut. 

Menuju kesejahteraan lahir dan batin baik individu maupun masyarakat. 

Sehingga memiliki jiwa yang bertaqwa.

Pendidikan juga harus ditanamkan nilai-nilai keagamaan khususnya 

pendidikan agama Islam dengan tujuan membentuk pribadi yang  baik. Mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam penting untuk diajarkan sebagai salah satu 

cara dalam memahami agama Islam. Sejarah dan kebudayaan Islam merupakan 

bagian penting yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan kaum Muslimin 

dari masa ke masa. Di dalam Al-Quran pun Allah memberikan informasi tentang 

para Nabi terdahulu dalam bentuk kisah-kisah yang tersusun dengan sempurna 

sehingga mudah dipahami sepanjang masa. Firman Allah SWT dalam surat 

Yusuf ayat 111 yang berbunyi :

      

                

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).3

Ayat Al-Quran di atas menceritakan kisah-kisah yang mengambarkan 

keadaan para Nabi dan umat mereka tersebut, serta menjelaskan kemuliaan 
                                                          

3Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2013), h. 
248.
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orang-orang yang beriman dan kebinasaan orang-orang kafir yang mendustakan 

seruan para Nabi, berisi pelajaran bagi orang-orang yang beriman untuk 

memantapkan keimanan mereka dan menguatkan ketakwaan mereka kepada 

Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya.

Mengingat pendidikan itu sangat berperan dalam kehidupan manusia, maka 

seorang pendidik harus berusaha untuk mencapai kepada suatu tujuan pendidikan 

yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hal ini tentunya 

pengajaran harus setepat mungkin guna meningkatkan kualitas pendidik. Salah 

satu usaha untuk tujuan tersebut adalah guru harus menerapkan strategi dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dalam proses belajar mengajar, siwa dituntut 

untuk aktif. Proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif apabila 

pengorgansasian dan penempatan materi sesuai dengan kesiapan siswa. 

Kemampuan guru dalam menguasi dan menerapkan strategi pembelajaran 

merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung keberhasilan guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.

Guru dituntut menguasi berbagai macam strategi yang sesuai dengan 

karakteristik materi dan siswa. Dalam proses pembelajaran guru memiliki 

peranan penting diantaranya yaitu : 1) Membuat desain pembelajaran secara 

tertulis, lengkap serta menyeluruh, 2) Meningkatkan diri untuk menjadi seorang 

guru yang berkeprinadian untuh, 3) Bertindak sebagai guru yang mendidik, 4) 

Meningkatkan profesionalitas keguruan, 5) Melakukan pembelajaran sesuai 
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dengan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, bahan 

belajar, dan kondisi sekolah setempat, 6) Dalam berhadapan dengan siswa guru 

berperan sebagai fasilitas belajar, pembimbing belajar, dan pemberi balikan 

belajar. Dengan adanya peran-peran tersebut, maka sebagai pembelajar, guru 

adalah pembelajar sepanjang hayat.4

Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang sebagaian besar materinya 

berisi deskriptif tentang masa lalu sering menjadikan guru tidak memiliki pilihan 

lain selain menggunakan metode ceramah dan menerapkan secara lisan sehingga 

mengakibatkan kejenuhan pada siswa. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa 

keaktifan siswa kurang berperan, dan prestasi belajar siswa pun mengalami 

hambatan. Oleh karena itu dalam proses belajar mengajar perlu adanya strategi 

pembelajaran yang lebih efektif dan mampu menciptakan suasan lebih 

mengaktifkan siswa khususnya pada mata pelajaran sejarah. 

Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah, bagaimana 

memahami kedudukan strategi sebagai salah satu komponen yang ikut ambil 

bagian bagi keberhasian kegiatan belajar mengajar. Dari kerangka dasar ini guru 

sejarah harus dapat menyiasati pengajaran sejarah dengan tidak mengubah 

hakikat pembelajaran pengajaran sejarah itu sendiri.

Pengajaran yang efektif ialah pengajaran yang meyediakan kesempatan 

belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri, yang mana siswa belajar sambil 

bekerja. Dengan bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman dan
                                                          

4Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 37.
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aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang 

bermakna untuk hidup di masyarakat. 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan salah satu 

pelajaran yang penting di Madrasah dalam kaitanya untuk mengembangkan 

spiritual anak, akan tetapi karena pelajaran ini merupakan pelajaran sejarah, 

sering sekali dianggap tidak keren, bahkan sering sekali dianggap sebagai mata 

pelajaran yang membosankan karena menuntut adanya banyak hafalan, sehingga 

mengakibatkan berkurangnya minat anak terhadap pelajaran ini, dan pada 

akhirnya hasil belajarnyapun menjadi rendah. Sebagai tugas pendidik dalam 

konteks ini adalah membantu mengkondisikan peserta didik pada sikap, perilaku 

atau kepribadian yang benar agar mampu berkembang sesuai tarap 

perkembangannnya. Untuk mewujudkan harapan tersebut salah satu cara yang 

bisa dilakukan oleh seorang pendidik adalah dengan melaksanakan pembelajaran 

yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan.

Strategi pembelajaran yang sering diterapkan oleh guru-guru Sejarah 

Kebudayaan Islam cenderung hanya mengaktifkan salah satu sisi otak peserta 

didik saja. Pada hakikatnya otak manusia terbagi menjadi dua, yaitu otak kanan 

dan otak kiri. Idealnya guru mampu mengaktifkan seluruh belahan otak siswa. 

Namun fenomena yang terjadi masih banyak guru yang menggunakan belahan 

otak kiri saja.

Dimana belahan otak kiri untuk melatih kecerdasan peserta didik yang 

bersifat logis, skeunsial, linear, dan rasinoal. Sedangkan belahan otak kanan 
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untuk melatih bakat atau minat peserta didik yang bersifat acak, tidak teratur, 

intuitif, dan holistik.5 Oleh karena itu sebaiknya guru didalam proses 

pembelajaran mengaktifkan seluruh belahan otak peserta didik, agar hasil belajar 

peserta didik dapat meningkat.

Guru hanya menerangkan dan peserta didik mendengarkan apa yang 

dijelaskan oleh guru, diperlukan usaha-usaha untuk memperbaiki mutu atau 

kualitas pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Guru harus kreatif dan inovatif 

dalam pembelajaran supaya peserta didik tidak mudah bosan dalam pembelajaran 

dikelas, diantaranya dengan strategi Mind Mapp. Mind Mapp sendiri mempunyai 

arti peserta didik dilibatkan untuk membaca, memahami, menggambar dan 

menuangkan materi pelajaran dalam bentuk peta pikiran sesuai dengan 

kemampuan dan kreativitas masing-masing peserta didik. Kegiatan ini sebagai 

upaya untuk dapat mengoptimalkan fungsi otak kiri dan kanan, yang kemudian 

dalam aplikasinya sangat membantu untuk memahami masalah dengan cepat 

karena telah terpetakan.

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan di MIN 12 Bandar Lampung, 

hasil wawancara dengan guru mata pelajaran SKI kelas V bahwa proses 

pembelajaran masih menggunakan metode ceramah.6 Berdasarkan hasil 

wawancara proses pembelajaran berpusat pada guru, sehingga peserta didik 

                                                          
5Bobbi Deporter, Mike Hernacki, Quantum Learning , (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 

h. 39.
6M.Haikal, Guru SKI Kelas V MIN 12 Bandar Lampung, Hasil Wawancara Pembelajaran 

SKI, pada 03 Februari 2017, Pukul 09.25
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menjadi pasif karena hanya berlangsung komunikasi satu arah. Ini mempengaruhi 

rendahnya pemahaman konsep SKI peserta didik mengenai materi yang 

disampaikan oleh guru. Melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan strategi 

pembelajaran yang efektif dan inovatif dalam menyampaikan materi 

pembelajaran SKI yang menyenangkan, sehingga dapat mencapai ketuntasan 

belajar yang maksimal. Hasil belajar peserta didikpun masih tergolong rendah. 

Keadaan tersebut dapat dilihat dari data hasil belajar SKI siswa kelas V MIN 12 

Bandar Lampung pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Hasil Belajar Ulangan Harian SKI Peserta Didik Kelas V MIN 12 

Bandar Lampung TA 2017/2018
No KKM Kelas Nilai < 70 Nilai > 70 Jumlah Peserta Didik
1 V A 17 7 27
2 V B 21 10 28

Jumlah 38 17
Presentase 70% 30%

Sumber : dokumentasi hasil ulangan harian peserta didik kelas V MIN 12 Bandar 
Lampung 

Berdasarkan tabel diatas , peserta didik memperoleh nilai Kriteria

Ketuntasan Minimum (KKM)  sebanyak 17 peserta didik, jika dilihat dari 

presentasenya sebesar 30% sedangkan peserta didik yang nilainya dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 70% atau 38 siswa dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM).

Salah satu Strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar

siswa pada mata pelajaran SKI adalah dengan menggunkan strategi Mind Mapp. 

Mind Mapp merupakan suatu teknik mencatat yang dapat memetakan pikiran 
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yang kreatif dan efektif serta memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak 

baik belahan otak kanan atau belahan otak kiri yang terdapat didalam diri 

seseorang. Mind Mapp berfungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan otak 

bekerja diantaranya, yaitu: a) Mempercepat pembelajaran, b) Melihat koneksi 

antar topic yang berbeda, c) Membantu “brainstorming”, d) Memudahkan ide 

mengalir, e) Melihat gambaran besar, f) Memudahkan dalam mengingat, g) 

Menyederhanakn struktur.7

Dengan pertimbangan inilah yang mendorong penulis untuk meneliti 

masalah ini, mengingat pentingnya meningkatkan hasil belajar yang optimal. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengemukakan judul : “Pengaruh 

Strategi Mind Mapp Terhadap Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 

pada Siswa Kelas V di MIN 12 Bandar  Lampung.” Dengan upaya ini diharapkan 

materi pelajaran dapat mudah dimengerti dan dipahami peserta didik sehingga 

rata-rata hasil belajar peserta didik meningkat.

B. Identifkasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas diidentifikasikan beberapa permasalahan 

sebagai berkut:

1. Strategi yang digunakan selama ini kurang mengaktifkan peserta didik 

didalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

                                                          
7Syafruddin Nurdin, Adriantoni, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2016), h.260.
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2. Pembelajaran yang berlaku pada guru selama ini hanya mengeaktifkan 

belahan otak kiri kurang mengaktifkan belahan otak kanan.

3. Banyaknya siswa yang tidak memperhatikan pelajaran ketika guru 

menerangkan pelajaran sehingga siswa tidak mengerti apa yang dijelaskan 

oleh guru.

4. Hasil belajar siswa MIN 12 Bandar Lampung pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas V kurang memuaskan atau masih rendah.

C. Batasan Masalah 

Peneliti memfokuskan pembatasan masalah yang muncul dalam penelitian 

ini hanya berkaitan dengan “Pengaruh Strategi Mind Mapp Terhadap Hasil 

Belajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) pada Siswa Kelas V di MIN 12 Bandar  

Lampung”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Adakah pengaruh yang signifikan antara Strategi 

pembelajaran Mind Mapp terhadap hasil belajar SKI pada Siwa kelas V di MIN 

12 Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan salah satu alat kontrol yang dapat 

dijadikan petunjuk agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan yang 
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diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh 

yang signifikan strategi Mind Mapp terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

SKI kelas V MIN 12 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Bagi peserta diharapkan mampu berkreasi dalam melakukan proses 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran tidak membosankan dan dapat 

mencapai hasil yang optimal.

b. Bagi guru dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengajaran kepada 

peserta didik dengan penerapan strategi pembelajaran Mind Mapp dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran SKI.

c. Bagi sekolah dapat dijadikan rujukan dalam penggunaan strategi 

pembelajaran Mind Mapp dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

d. Bagi peneliti, penelitian ini akan memberi manfaat karena penelitian akan 

lebih mengetahui permasalahan-permasalah yang timbul dalam kegiatan 

belajar mengajar sekaligus menentukan solusinya, sebagai bekal bagi peneliti 

untuk menjadi tenaga pendidik di masa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN  TEORI

A. Kajian Teori

1. Strategi Mind Mapp

a. Pengertian Strategi Mind Mapp

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia merupakan sebuah 

perencanaan yang panjang untuk berhasil dalam mencapai suatu 

keuntungan.1 Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.2 Dalam kegiatan belajar mengajar, strategi sangat 

diperlukan oleh guru, dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai.

Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh 

pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran.3 Strategi dalam sistem pembelajaran memegang 

peranan yang sangat penting. Keberhasilan implementasi pembelajaran 

sangat tergantung pada cara guru menggunakan strategi pembelajaran. 

Suatu strategi pembelajaran dapat diimplementasikan melalui penggunaan 

metode pembelajaran.

                                                          
1Martinis Yamin, Strategi dan Metode dalam Pembelajaran, (Jakarta: GP Press Group, 2013), 

h. 1.
2Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 4.
3Zainal Aqib, Model-Model Media dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif),

(Bandung: Cv Yrama Widya, 2013), h. 71.
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Strategi mengajar adalah tindakan nyata dari guru atau merupakan 

praktek guru dalam melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang 

lebih efektif dan efesien.4 Peranan strategi mengajar sebagai alat untuk 

menciptakan proses belajar dan mengajar. Melalui strategi diharapkan 

tumbuh berbagai kegiatan belajar peserta didik sehubungan dengan 

kegiatan mengajar guru. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah 

suatu cara atau yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar 

pada diri siswa untuk mencapai tujuan. 

Ada beberapa strategi dalam pembelajaran salah satu yang digunakan 

adalah Mind Mapp. Mind Mapp diciptakan pertama kali oleh Tony Buzon.

Strategi ini dikenal juga dengan nama Radian Thinking. Radiant Thingking

adalah cara berfikir yang sesuai dengan kerja sel otak saling terhubung satu 

sama lainnya dan cara otak mengembangkan gaya belajar visual.

Pemetaan pikiran yang di kemukakan Tony Buzon 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 (nucleus) dan ada sejumlah bagian cabang 

yang memancar kesegala arah, sehingga nampak seperti pohon yang 

menumbuhkan cabang kesekelilingnya.5

Mind Mapp bisa disebut sebuah peta rute yang digunakan ingatan, 

membuat kita bias menyusun fakta dan fikiran sedemikian rupa sehingga 

                                                          
4Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 

2005), h. 2.
5Tony Buzon, Buku Pintar Mind Map, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 30.
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cara kerja otak kita yang dialami akan dilibatkan sejak awal sehingga 

mengingat informasi akan lebih mudah dan bias diandalkan dari pada 

menggunkan teknik pencatatan tradisional.6

Menurut Michael Michalko, dalam bukunya Cracking Creativy, Mind 

Mapp akan:

a. Mengaktifkan seluruh otak 

b. Membereskan akal dari kekusutan mental

c. Memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan

d. Membantu menunjukan hubungan antara bagian-bagian informasi 

yang saling terpisah

e. Memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian 

f. Memungkinkan kita mengelompokkan konsep, membantu kita 

memandingkannya

g. Mensyaratkan kita untuk memusatkan perhatian pada pokok bahasan 

yang membantu mengalihkan informasi tentangnya dari ingatan 

jangka pendek ke ingatan jangka panjang.7

Para ahli mengemukakan definisi Mind Mapp diantara sebagai berikut,

Caroline Edward, Mind Mapp adalah cara paling efektif dan efesien untuk 

memasukan, menyimpan dan mengeluarkan data dari atau keotak. Sistem 

ini bekerja sesuai dengan cara kerja alami otak kita, sehingga dapat 

mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas otak manusia. Melvin L. 

                                                          
6Ibid, h. 5.
7Ibid, h.6.
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Silberman, Mind Mapp adalah cara kreatif bagi peserta didik secara 

individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran atau 

merencanakan penelitian baru. Bobby De Porter Mind Mapp adalah 

pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan grafis 

lainnya untuk membentuk kesan antar otak kiri dan otak kanan yang ikut 

terlibat sehingga mempermudah memasukan informasi kedalam otak.8

Mind Mapp menggunakan teknik curah gagasan dengan menggunakan kata 

kunci bebas, simbol atau gamabar dan melukiskannya secara kesatuan di

sekitar tema sentral.9

Mind Mapp atau peta pikiran merupakan cara kreatif bagi siswa 

perseorangan untuk memancing ide mencatat hal-hal yang dipelajari, atau 

merencanakan proyek baru. Meminta siswa untuk membuat peta pikiran 

akan membantu mereka mengdentifikasi secara jelas dan kreatif apa yang 

telah mereka peajari atau apa yang telah mereka rencanakan. 

Dari uraian tersebut, maka Mind Mapp adalah suatu teknik untuk 

mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran 

memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di 

dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan kedua belajan otak maka 

akan memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk 

informasi, baik secara tertulis maupun  secara verbal. Peta pikiran terbaik 

                                                          
8Syafruddin Nurdin, Adriantoni, Op. Cit. h. 256.
9Alamsyah Said, Andi Budimanjaya, 95 Strategi Mengajar Multiple Intelligences, (Jakarta: 

PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 171.
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adalah peta pikiran yang warna-warni dan menggunakan banyak gambar 

dan spidol. Hal ini disebabkan karena berbeda emosi dan persaan yang 

terdapat dalam diri siswa setiap harinya. Suasana yang menyenangkan yang 

di peroleh siswa ketika berada diruang kelas pada saat proses belajar akan 

mempengaruhi penciptaan peta pikirannya. Tugas guru dalam proses 

belajar adalah menciptakan suasana yang dapat mendukung kondisi belajar 

siswa terutama dalam proses pembuatan Mind Mapp.

b. Langkah-langkah Mind Mapp

Berdasarkan buku pintar Tony Buzan ada tujuh langkah dalam 

pembuatan Mind Mapp,antara lain sebagai berikut :

a. Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya 

diletakkan mendatar, karena mulai dari tengah memberi kebebasan 

kepada otak untuk menyabar kesegala 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 berfokus, 

membantu kita berkonsentrasi, dan mengaktifkan otak kita.

c. Gunakan warna, karena bagi otak warna sama menariknya dengan 

gambar. Warna membuat Mind Mapp lebih hidup, menambah energi 

kepada pemikiran kreatif, dan menyenangkan.

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

hubungkan cabang ketingkat dua dan tiga ketingkat satu dan dua, 



16

seterusnya. Karena otak bekerja menurut asosiasi, oatak 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 Mapp. 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.

Karena Mind Mapp begitu mudah dan alami, maka bahan-bahan yang 

diperlukan dalam pembuatan Mind Mapp sangat sedikit, antara lain:

a. Kertas kosong tak bergaris

b. Pena dan pensil warna

c. Otak

d. Imajinasi.10

                                                          
10Tony Buzan, Op. Ci., h. 14-16.
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c. Kelebihan dan Kekurangan Mind Mapp

a. Mind Mapp dapat digunakan untuk beberapa keperluan dalam 

pembelajaran dengan tingkat efektivitas, efesiensi, dan daya tarik yang 

tinggi.

b. Mind Mapp dapat mengkonkritkan konsep-konsep abstrak dan 

mengaktifkan siswa.

c. Pembuatannya tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak 

membutuhkan biaya yang tinggi, sebagaimana menulis ringkasan secara 

konvensional atau pengetikan dengan komputer.

d. Mind Mapp dapat menjadi daya tarik tersendiri dan memenuhi 

kebutuhan estetik pembuatnya.

e. Dapat mengoptimalkan kerja indra siswa.

f. Penggunaan mind Mapp dalam pembelajaran tidak hanya membantu 

pembelajaran visual, tetapi dapat juga membantu modalitas kinestetik.

Adapun beberapa kelemahan dari pembelajaran menggunakan Mind Mapp

yaitu:

a. Masih memerlukan bimbingan dalam membuat Mind Mapp

b. Pembelajaran ini meyebabkan banyak indra terlibat, sehingga sulit 

digunakan pada kelompok siswa yang memiliki kekurangan fungsi 

indra.11

                                                          
11Wahyudi Siswanto, Dewi Ariani, Model Pembelajaran Menulis Cerita, (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2016), h. 87-88.
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Penggunaan Mind Mapp dalam proses pembelajaran memadukan 

kegiatan otak kanan dan kiri secara efektif dan sinergi, hal ini yang 

menyebabkan kita tidak akan mudah jenuh dalam belajar. Otak berfikir 

dalam bentuk warna dan gambar. Hal ini dibuktikan ketika seseorang 

berkata “apel” maka yang akan muncul dalam pikiran kita bukanlah tulisan 

“A-P-E-L”, melainkan gambaran warnanya ada yang merah, hijau, atau 

kuning, rasa yang manis dan kadang sedikit asam, bentuknya yang bulat, 

harganya yang bervariasi, dan lain sebagainya.

Saat ini Mind Mapp menjadi lebih aplikatif dan modern dan tidak 

hanya diterapkan dibangku sekolah saja tetapi telah diterapkan di berbagai 

bidang kegiatan seperti bisnis, keuangan, manajemen, riset, ibu rumah 

tangga, karyawan, professional, dan profesi lainnya.

2. Strategi Card Sort

Tipe Card Sort adalah strategi yang melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran dengan memanfaatkan kegiatan kolaboratif, yang digunakan 

guru untuk mengajarkan konsep, penggolongan sifat, fakta tentang suatu 

objek atau mengulangi informasi. Pada pembelajaran tipe Card Sort ini guru 

menggunakan media kartu yang berisi informasi atau contoh yang tercakup 

dalam satu atau lebih katagori. Kartu dibagikan kepada siswa, kemudian siswa 

melakukan usaha untuk menemukan atau memilih kartu berkatagori sama.
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a. Langkah-langkah Card Sort 

a. Bagi kelas ke dalam beberapa kelompok

b. Bagikan kertas plano yang telah diberi tulisan kata kunci atau informasi 

tertentu atau katagori tertentu secara acak kepada setiap kelompok. Pada 

tempat terpisah, letakan kartu warna-warni yang berisi jawaban atau 

informasi yang tepat untung masing-masing kata kunci. 

c. Mintalah setiap kelompok mencari kartu yang cocok dengan kata kunci 

tersebut. 

d. Setelah mereka menemukan kartu yang cocok, mintalah mereka 

menempelkan ke lembar kata kunci sehingga menjadi sebuah informasi.

e. Pendidik memberi tanggapan terhadap jawaban peserta didik.

f. Simpulan.12

b. Kelebihan dan kekurangan Card Sort

a. Guru mudah menguasi kelas 

b. Mudah dilaksanakan

c. Mudah mengorganisir kelas

d. Guru mudah menerangkan dengan baik

e. Siswa lebih mudah mengerti tentang materi yang diajarkan 

f. Siswa lebih antusias dalam pembelajaran

g. Sosialisasi anatar siswa lebih terbangun antara siswa dengan siswa lebih 

akrab

                                                          
12Sobry Sutikno, Metode & Model-model Pembelajaran, (Lombok: Holistica, 2014), h. 130.



20

Adapun beberapa kelemahan dari menggunakan strategi Card Sort 

yaitu:

a. Adanya kemungkinan terjadi penyimpanagan perhatian siswa

b. Siswa perlu perhatian lebih sehingga tidak keseluruhan siswa dapat 

diperhatikan dengan baik

c. Banyak menyita waktu 

3. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Oemar Hamalik mengemukakan bahwa “belajar adalah modifikasi 

atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman”. Menurut pengertian ini 

belajar adalah suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan.13

Menurut Muhibin Syah hasil belajar adalah “perubahan sebagai akibat 

pengalaman belajar dan proses belajar siswa”.14 Menurut pendapat lain 

hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar.15

Belajar merupakan suatu proes perubahan yaitu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru 

                                                          
13Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 27.
14Muhibin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta:PT. Raja Grafndo Persada, 2009), h. 216.
15Asep Jihad, Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), h. 

14.
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secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi  

dengan lingkungannya.

Dari teori yang diungkapkan para ahli tantang hasil belajar tersebut 

diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang dapat dicapai oleh siswa setelah diadakan proses 

belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu dan meteri penyajian yang 

tertentu pula sebagai akibat pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

telah disusun dalam indikator pembelajaran.

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dapat dilihat dari 

tiga katagori domain yaitu:

a. Domain Kognitif, terdiri atas 6 tingkatan, yaitu:

1) Pengetahuan (mengingat, menghafal)

2) Pemahaman (menginterpresentasikan)

3) Aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan masalah)

4) Analisis (menjabarkan suatu konsep)

5) Sintesis (mengabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu 

konsep utuh)

6) Evaluasi (membandingkan nilai-nilai, ide, metode, dsb)

b. Domain Psikomotor , terdiri atas 5 tingkatan yaitu:

1) Peniruan (menirukan gerak)

2) Penggunaan (menggunkan konsep untuk melakukan gerak)

3) Ketepatan (melakukan gerak dengan benar)
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4) Perangkaian (melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan 

benar)

5) Naturalsisasi (melakukan gerak secara wajar)

c. Domain Afektif, teridiri atas 5 tingkatan, yaitu:

1) Pengenalan (ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu)

2) Merespon (aktif berpartisipasi)

3) Penghargaan (menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai 

tertentu)

4) Pengorganisasian (menghubungkan nilai-nilai yang dipercayainya)

5) Pengamalan (menjadikan nilai-nilai sebgaian dari pola 

hidupnya).16

Dalam penelitian ini hasil belajar menurut teori Taksonomi Bloom 

dibatasi dengan ranah kognitif saja. Beberapa kemampuan kognitif antara 

lain: 

a. Pengetahuan, merupakan tingkat terendah tujuan ranah kognitif berupa 

pengenalan dan pengingatan kembali terhadap pengetahuan tentang 

fakta, istilah, dan prinsip-prinsip dalam bentuk seperti mempelajari.

b. Pemahaman, merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif 

berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran 

yang dipelajari tanpa perlu menghubungkan dengan isi pelajaran 

lainnya.

                                                          
16Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 75.
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c. Penggunaan atau penerapan, merupakan kemampuan menggunakan 

generalisasi atau abstraksi lainnya yang sesuai dalam situasi konkret 

atau situasi baru.

d. Analisa, merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran kebagian-

bagian yang menjadi unsur pokok.

e. Sintesis, merupakan kemampuan menggabungkan unsur-unsur pokok 

ke dalam struktur yang baru.

f. Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu 

maksud atau tujuan tertentu.17

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Menurut Slameto, secara global ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi belajar peserta didik, yaitu:

1. Faktor Intern (faktor dari dalam diri peserta didik)

Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik meliputi 3 faktor, 

yaitu:

a. Faktor Fisikologis (yang bersifat jasmaniah)

Kondisi umum jasmaniah dan tonus (tenaga otot) yang 

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuhdan sendi-sendi, 

dapat mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran.Kondisi organ-organ khusu peserta didik, 

seperti tingkat kesehatan indera pendengaran dan indera 

penglihatan, juga sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik 

                                                          
17Dimyati, Mudjiono, Op. Cit, h. 202.



24

dalam menyerap informasi dan pengetahuan, khusus yang 

disajikan dikelas.

b. Faktor Psikologis

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas perolehan belajar peserta didik. Faktor-

faktor itu adalah sebagai berikut:  tingkat kecerdasan/inteligensi, 

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan.

c. Faktor Kelelahan

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan 

tetpai dapat dibedakan menjadi duamacam, yaitu kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan 

lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringkan tubuh.Kelelahan rohani dapat dilihat dengan 

adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu hilang.

2. Faktor Eksternal Siswa

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, dapat dibedakan 

menjadi tiga faktor, yaitu:

1. Faktor keluarga, meliputi:

a) Cara orang tua mendidik

b) Relasi antaranggota keluarga

c) Suasana rumah

d) Keadaan ekonomi keluarga
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e) Pengertian orang tua

f) Latar belakang kebudayaan

2. Faktor sekolah, meliputi:

a) Metode mengajar

b) Kurikulum

c) Relasi guru dengan siswa

d) Relasi siwa dengan siswa

e) Disiplin sekolah

f) Alat pelajaran

g) Waktu sekolah

h) Standar pelajaran di atas ukuran 

i) Keadaan gedung

j) Metode belajar

k) Tugas rumah

3. Faktor masyarakat, meliputi:

1) Kegiatan siswa dalam masyarakat

2) Media massa

3) Teman bergaul

4) Bentuk kehidupan masyarakat18

                                                          
18Slamteto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 

54-71.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor diatas sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik yang akan diperoleh 

dalam pencapaian tujuan.

c. Kriteria Pengukuran Hasil Belajar

Untuk mengetahui baik buruknya hasil belajar peserta didik maka 

diperlukan suatu tindakan yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan suatu 

penilaian terhadap tingkat keberhasilan peserta didik mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dalam sebuah program. Menurut Tardif et al, evaluasi 

adalah “proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai 

seorang peserta didik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.19 Dari 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi sangat diperlukan dalam 

pendidikan dan pengajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan yang 

dicapai peserta didik. 

Melalui evaluasi tersebut akan dapat menghasilkan pengukuran yang 

sesuai dengan kemampuan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui 

dengan pasti pada taraf masing-masing peserta didik itu memiliki 

pengetahuan, dengan evaluasi yakni dengan nilai. Dengan demikian hasil 

belajar Sejarah Kebudayaan Islam diukur melalui beberapa aspek yaitu dari 

segi kuantitas dalam bentuk hasil atau nilai yang diperoleh sehingga 

kamampuan peserta didik yang dimiliki dari hasil belajarnya itu dapat 

dijadikan bekal untuk menuju masa depannya.

                                                          
19Muhibin Syah, Psikologi Belajar , Op. Cit. h. 197.
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Melalui pengukuran prestasi itu dapat ditetapkan bagaimana 

kualifikasi prestasi yng dicapai peserta didik baik perorngan maupun secara 

keseluruhan. Ada bebrapa alternative norma pengukuran tingkat

keberhasilan prestasi belajar peserta didik setelah mengikuti proses belajar  

mengajar. Diantara norma-norma pengukuran tersebut adalah:

a. Norma skala angka dari 0 sampai 10

b. Norma skala angka dari 0sampai 100

Tabel 2
Perbandingan Nilai Angka dan Huruf20

Simbol Nilai Angka dan Huruf
PredikatAngka

Skala 0-10 Skala 0-100
8-10
7-7.9
6-6.9
5-5.9
0-4.9

80-100
70-79
60-69
50-59
0-49

A
B
C
D
E

Sangat Baik
Baik

Cukup
Kurang
Gagal

Berdasarkan tabel diatas angka terendah yang menyatakan kelulusan 

atau keberhasilan belajar (passing grade) skala 0 sampai 10 adalah 5,5 atau 

6, sedangkan untuk skala 0-100 adalah 55 atau 60. Alhasil pada prinsipnya 

jika seseorang peserta didik mendapatkan nilai lebih dari batas (mastery 

learning nilainya diatas 75), peserta didik dianggap telah memenuhi target 

minimal keberhasilan belajar.

                                                          
20Muhibin Syah, Psikologi Belajar dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 151.
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4. Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam

a. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam

Sejarah secara etimologi dapat ditelusuri dari asal kata Arab tarih, 

yang artinya ketentuan masa, perhitungan tahun. Dalam bahasa inggris 

peristiwa sejarah disebut history, yang berarti pengalaman masa lampau 

dari pada umat manusia. Sejarah menurut istilah adalah keterangan yang 

telah terjadi di kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa 

yang masih ada. Pengertian selanjutnya memberikan maksa sejarah sebagai 

catatan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa silam yang 

diabadikan dalamm laporan-laporan tertulis dan dalam ruang lingkup yang 

luas. Sebagai cabang ilmu pengetahuan sejarah mengukapkan peristiwa-

peristiwa masa silam, baik peristiwa social, politik, ekonomi, maupun 

agama dan budaya dari suatu bangsa, Negara atau dunia.21

Kebudayaan sering diartikan sebagai aktifitas pemikiran. Aktifitas 

pemikiran yang dimaksud adalah kreatifitas manusia untuk 

mempertahankan eksistensi dan kebebasan sebagai makhluk yang membuat 

hidup menjadi lebih mulia. Dengan demikian kebudayaan merupakan 

proses kreatif untuk menegakkan eksistensinya.22 Semua peristiwa baik 

yang menyangkut pemikiran, politik, ekonomi, teknologi, dan seni dalam 

                                                          
21Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 1.
22Syamsul Bakri, Peta Sejarah Peradaban Islam, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), h. 2.
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sejarah islam disebut kebudayaan. Jadi, kebudayaan ini adalah hasil karya, 

rasa dan ciptaorang-orang muslim.23

Islam dari segi bahasa berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, 

yang berarti submission (ketundukan), resignation (pengunduran), dan 

reconciliation (perdamaian), (to the will of God) (tunduk kepada kehendak 

Allah). Pengertian Islam yang demikian itu, sejalan dengan tujuan ajaran 

Islam, yaitu untuk mendorong manusia agar patuh dan tunduk kepada 

Tuhan, sehingga terwujud keselamatan, kedamaian, aman dan sentosa, 

serta sejalan pula dengan misi ajaran Islam, yaitu menciptakan kedamaian 

di muka bumi dengancara mengajak manusia untuk patuh dan tunduk 

kepada Tuhan. Islam dengan misi yang demikian itu islam yang dibawa 

oleh seluruh para Nabi, dari sejak Nabi Adam as. Hingga Muhammad 

SAW. Islam adalah agama yang ajarannya disampaikan oleh Allah SWT 

kepada umatnya melalui Rosulnya, Nabi Muhammad SAW.24

Dari uraian diatas yang terdiri dari tiga kata diantaranya sejarah, 

kebudayaan, islam. Terbantuk untuk memahami arti sejarah kebudayaan 

islam yaitu asal-usul atau silsilah dari suatu yang dihasilkan dari pemikiran 

atau akal budi kaum Muslimin yang berhubungan dengan kepercayaan 

                                                          
23Hanafi, Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan 

Islam Depertemen Agama RI, 2009), h. 4.
24Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 

32.
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(keyakinan), ilmu pengetahuan, seni, adat istiadat, bentuk pemerintahan, 

arsitektur bangunan, dan lain-lain.

Sejarah Kebudayaan Islam adalah peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau sejak islam ada sebagai hasil budi daya manusia sejak agama yang 

ajarannya disampaikan oleh Allah SWT  kepada umat manusia melalui 

Rasulnya Nabi Muhammad SAW pengetahuan Islam di Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) bertujuan memberikan pengetahuan tentang sejarah Agama 

Islam dan Kebudayaan Islam kepada siswa, agar ia memilki konsep yang 

objektif dan sistematis dalam prespektif sejarah, mengambil ibrah tentang 

makna yang terkandung dalam sejarah. Khusus pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam.

b. Ruang Lingkup Mata Pelajaran SKI di Mi

Ruang lingkup Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Ibtidaiyah meliputi :

1) Sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan 

Nabi Muhammad SAW.

2) Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang meliputi 

kegigihan dan ketahanannya dalam berdakwah, kepribadian Nabi 

Muhammad SAW, hijrah Nabi Muhammmad SAW ke Thaif, peristiwa 

isra’mi’raj Nabi Muhammad SAW.
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3) Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib, keperwiraan Nabi 

Muhammad SAW, peristiwa Fathul Makkah, dan peristiwa akhir hayat 

RasulullahSAW.

4) Peristiwa-peristiwa pada masa khulafaurrasyidin.

5) Sejarah perjuangan tokoh agama Islam didaerah masing-masing.

c. Tujuan Pembelajaran SKI di MI

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah 

satu mata pelajaran pendidikan agama islam yang menelaah tentang asal-

usul, perkembangan, peranan 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, sampi dengan masa Khulafaurrasyidin. Secara 

substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki kontribusi 

dalam memberi 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:

1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari 

landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah 
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dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan 

kebudayaan dan peradaban islam.

2) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan 

tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, 

dan masa depan.

3) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara 

benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah.

4) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peningkatan sejarah islam sebagai bukti peradaban umat islam dimasa 

lampau.

5) Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah 

dari peristiwa-peristiwa bersejarah (islam), meneladani tokoh-tokoh 

berprestasi, dan mengkaitkannya dengan fenomena social, budaya, 

politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan 

kebudayaan dan peradaban islam. 

B. Kajian yang Relevan

Dalam penelitian skripsi ini peneliti terlebih dahulu melakukan penelaahan 

terhadap beberapa karya penelitian yang berhubungan dengan judul yang peneliti 

angkat:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isnaini, dkk, diperoleh 

bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan strategi pembelajaran Mind 
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Mapp terhadap pemahaman konsep siswa pada materi system ekskresi kelas 

XI IPA SMA Negeri 1 Pampangan Oki.25

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariyani, dkk, menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan signifikan prestasi belajar menulis kreatif siswa yang 

mengikuti strategi Mind Mapp dengan pembelajaran konvesional.26

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Novita Sari dkk, bahwa penerapan 

model pembelajaran discovery dengan Mind Mapp berpengaruh terhadap hasil 

belajar kognitif, afektif, dan psikomotor siswa pada materi sel di SMA.27

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Natriani Syam dkk, bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan model pembelajaran Mind Mapp 

pada siswa kelas IV SDN 54 Kota Parepare.28

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Oktavia dkk, bahwa penerapan 

model TPS terintegrasi Mind Mapp berpengaruh terhadap kreativitas dan hasil 

belajar siswa materi archaebacteria dan eubacteria.29

                                                          
25Muhammad Insani dkk, “Pengaruh Strategi Pembelajaran Mind Mapp Terhadap 

Pemahaman Konsep pada Materi Sistem Ekskresi Kelas XI IPA SMA Negeri Pampangan Oki.” Jurnal 
Bioilmi, Vol 2, No 2. Agustus 2016

26Mariyani dkk, “Pengaruh Implementasi Strategi Mind Mapp Terhadap Prestasi Belajar 
Menulis Kreatif Ditinjau dari Kreativitas Siswa.” Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 3 
(2013)

27EkaNovita Sari dkk, “Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Mind Mapp Terhadap 
Hasil Belajar Siswa di SMA,” Jurnal UNNES, Vol 5. No 3 (2016)

28Natriani Syam dkk, “Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapp dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa Kelas IV SDN 54 Kota Parepare.”
Jurnal Pendidikan ISSN, Vol 5, No 3. September 2015

29Rizki Oktavia dkk, “Pengaruh Model TPS Terintegrasi Mind Mapp Kreatifitas dan Hasil 
Belajar Siswa.”Jurnal UNNES. Vol 5. N0 2 (2016)
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C. Kerangka Berfikir

Salah satu indikator keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 

adalah maksimalnya hasil belajar yang dapat dicapai. Hal ini berarti hasil belajar 

merupakan bagian terpenting yang yang harus diperhatikan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Tingginya hasil belajar yang dicapai oleh siswa mencerminkan 

berhasilnya proses belajar mengajar yang diikuti oleh siswa. Namun pada 

kenyataannya tidak semua siswa mampu memperoleh hasil belajar sesuai dengan 

yang diharapkan, salah satunya hal ini dikarenakan guru hanya mampu 

menerapkan satu strategi pembelajaran, terlebih lagi guru hanya menerapkan 

metode ceramah sehingga proses pembelajaran menjadi monoton dan 

membosankan. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, salah satunya perbaikan dalam hal strategi 

pembelajaran.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Mind Mapp dan strategi Card Sort. Pada kelas eksperimen 

diterapkan strategi  pembelajaran Mind Mapp, Pada kelas kontrol diberikan 

strategi Card Sort. Peneliti mengajar sesuai dengan RPP yang telah dibuat 

dengan menyampaikan materi menggunakan langkah-langkah kedua strategi

pembelajaran tersebut. Setelah kedua strategi tersebut diterapkan maka diadakan 

evaluasi berupa posstest dengan soal yang sama yang diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
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Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut :

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji 

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian.30 Hipotesis 

dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternative (H1). 

Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan bahwa hipotesis 

tersebut nantinya akan diterima kebenarannya. Berdasarkan pendapat tersebut 

dapat dipahami bahwa hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan

yang perlu diuji kebenarannya melalui analisi.

                                                          
30Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: PT Kharisma 

Putra Utama, 2015), h. 146.
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1. Hipotesis Penelitian

Dalam konteks penelitian ini yang berposisi sebagai variable dependen (x) 

adalah strategi Mind Mapp dan yang berkedudukan sebagai variable 

independen (y) adalah hasil belajar SKI siswa.

“Ada pengaruh strategi Mind Mapp terhadap hasil belajar SKI siswa kelas V 

di MIN 12 Bandar Lampung”

2. Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik adalah pernyataan statistik tentang parameter populasi atau 

diartikan sebagai pengumpulan mengenai keadaan populasi (parameter) yang 

aka diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Hipotesis statistik 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H0 =Tidak ada pengaruh yang signifikan strategi Mind Mapp terhadap 

hasil belajar SKI siswa kelas V di MIN 12 Bandar Lampung.

2. H1 = Ada pengaruh yang signifikan strategi Mind Mapp terhadap hasil 

belajar SKI siswa kelas V di MIN 12 Bandar Lampung.



BAB III 

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen, karena peneliti akan menguji dampak dari suatu treathment atau 

intervensi terhadap hasil penelitian. Bentuk desain penelitian menggunakan  

quasi eksperimental design yaitu desain yang mempunyai kelompok kontrol, 

tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.

Penelitian ini dilakukan pada peserta didik didua kelas. Kelas pertama 

sebagai kelas eksperimen dan kelas kedua sebagai kelas kontrol.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Posstest only 

control design, yaitu pengontrolan secara acak dengantes hanya diakhiri 

perlakuan. Metode ini dapat digambarkan pada tabel berikut.1

Tabel 3
Desain Penelitian Posttest only control design

Kelompok Perlakuan Tes Akhir 

R1

R2

                                                          
1Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2012), 

h. 76.
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Keterangan 

:   perlakuan dengan menggunakan strategi Mind Mapp

X : perlakuan dengan menggunakan strategi Card Sort

R1 :   kelompok kelas eksperimen

R2 :    kelompok kelas kontrol

: hasil belajar siswa yang telah diberi perlakuan strategiMind 

Mapp

: hasil belajar siswa yang menggunakan strategiCard Sort

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 12 Bandar Lampung pada seluruh siswa 

kelas V dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam semester I tahun 

pelajaran 2017/2018

D. Definisi Operasional Variabel

Ada dua macam variabel dalam penelitian yaitu variabel bebas atau 

(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).

1. Variabel bebas yaitu variabel yang menyebabkan timbulnya gejala. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah strategi Mind Mapp

2. Variabel terikat yaitu variabel yang cenderung mendapat pengaruh. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar.
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Secara operasional variabel strategi Mind Mapp (X) di definisikan sebagai 

strategi pembelajaran Mind Mapp. Sedangkan variabel hasil belajar (Y) 

didefinisikan sebagai penilaian hasil yang sudah dicapai oleh setiap siswa 

berupa penguasaan, kemampuan, keterampilan, yang diperoleh sebagai 

akibat usaha kegiatan belajar dan dinilai dalam periode tertentu.

E. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V MIN 

12 Bandar Lampung tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 55 peserta didik 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.3 Pada penelitian ini, dari populasi diambil dua kelas, yaitu: kelas VA

sebagai kelas eksperimen sebanyak 27 peserta didik dan kelas VB, sebagai 

kelas kontrol sebanyak 28 siswa.

                                                          
2Rukaesih Maolani, Ucu Cahyani, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2015), h. 53.
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 174.
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3. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel dalam penelitian.4 Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik  purposive sampel atau sampel bertujuan yang 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, 

random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel diperoleh sebanyak dua kelas, yaitu 

kelas VA dengan jumlah 27 siswa, sebagai kelas eksperimen yang diberikan 

perlakuan berupa strategi Mind Mapp. Kelas VB dengan jumlah 28 siswa, 

sebagai kelas kontrol menggunakan strategi Card Sort.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tes 

Tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan 

dengan alat-lat yang lain, tes bersifat lebih resmi karena penuh dengan 

batasan-batasan.5 Dalam penelitian ini tes yang akan diberikan kepada peserta 

didik berbentuk soal pilihan ganda.

2. Wawancara 

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari 

responden dengan cara tanya jawab. Dikatakan sepihak karena dalam 

                                                          
4Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 62.
5Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 47.
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wawancara ini responden tidak diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan.6 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara bebas dengan 

guru bidang study untuk mengetahui permasalahan secara lengkap.

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang mampu 

memberikan informasi kuantitatif, seperti jumlah guru, murid, tenaga 

administrasi dalam suatu sekolah.7 Peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi untuk mendapatkan data profil sekolah, daftar hasil belajar 

siswa, dan hal lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berkaiatan dengan kualitas pengumpulan data tentang 

ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. oleh karena itu 

instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat 

menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak 

digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.8 Instrumen yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah instrument tes pilihan ganda. Tes tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran

Sejarah Kebudayaan Islam. Instrument yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting, yaitu valid dan reliable.

                                                          
6Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 157.
7Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 274
8Sugiyono, Op.Cit, h. 103.
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H. Uji Coba Instrumen

Sebelum instrument tes diberikan pada sampel penelitian, tes tersebut harus 

diuji coba dengan kelompok peserta didik yang sudah menerima pokok bahasan 

tersebut. Adapun pengujian instrument tersebut hingga layak menjadi instrument 

penelitian diuji dengan uji validitas, uji reabilitas, uji tingkat kesukaran dan uji 

daya beda.

I. Kisi-Kisi Instrument 

Satuan Pendidikan : MIN 12 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : SKI

Kelas/Semester : V (Lima) / I (Satu)

Bentuk Soal : Pilihan Ganda

Komptensi Dasar : Mengetahui sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah

Materi Pokok : Kemenangan di Kota Mekah

Tabel 4
Kisi-Kisi Instrument Uji Coba Posttsest

INDIKATOR
Aspek Kognitif SOAL

C1 C2 C3 No Soal Jumlah√ 1,3

√ 2

√ 4
2. Menceritakan kronologi

peristiwa Fathu Makkah √ 7, 11 2

√ 5, 12, 
16, 17

√ 18, 23, 
32
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4. Mencontohkan keteladanan 
Nabi Muhammad Saw. dalam 
Fathu Makkah dengan 
tuntutan kehidupan sekarang 

√ 6,8, 
9,10, 13, 
29, 33 9

√ 19, 26

√ 14, 30, 
31

√ 15, 
25,40

6. Menunjukan sikap meyakini 
terjadinya peristiwa Fathu 
Makkah atas pertolongan 
Allah

√
20, 21, 
24, 36, 
37, 38, 

39

7

7. Menunjukan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, 
santun, peduli, dan percaya 
diri dalm berinteraksi dengan 
keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya.

√ 22, 27, 
28, 34, 

35
5

Jumlah Soal 40

J. Teknik Analisisis Data

1. Uji Validitas 

Jika data yang di hasilkan dari sebuah instrumen valid, maka di katakan 

instrumen tersebut baik, karena dapat memberikan gambaran tentang data 

secara benar sesuai kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung validitas item (butir soal) adalah rumus product 

moment yang rumus lengkapnya adalah sebagai berikut9 :

∑ (	∑ ) (∑ )
[ ∑ (∑ ) ]	 [ ∑ (∑ ) ]

                                                          
9Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Op.Cit, h. 92
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Keterangan 

: Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y, dua variabel yang 

dikorelasikan.

X   = Skor butir soal

Y   = Skor total

N  = Banyak subjek (teste)

Harga yang diperoleh dibandingkan dengan dengan taraf 

signifikansi 5 %. Jika harga 	> maka item soal yang diujikan 

memiliki kriteria valid. Setelah uji coba soal kepada peserta didik yang berada 

diluar sampel. Kemudian hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya dan 

diperoleh data berikut.

2. Daya Pembeda

Daya pembeda soal, adalah kempuan sesuatu soal untuk membedakan  

siswa yang pandai berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh 

berkemampuan  rendah.10 Menghitung daya pembeda setiap butir soal yaitu 

sebagai berikut :

DP = −
Keterangan  :

DP : Daya pembeda suatu butir soal

: Banyaknya siswa kelompok atas

                                                          
10Ibid, h. 226.
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: Banyaknya siswa kelompok bawah

: Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab 

soal dengan benar

: Banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan 

benar. 

Daya pembeda yang diperoleh di interprestasikan  dengan menggunakan  

daya pembeda sebagai berikut :11

Tabel 5
Klasifikasi Daya Pembeda

Daya Pembeda Klasifikasi 
0,000-0,20 Jelek (poor)
0,21-0,40 Cukup (satistifactory)
0,41-0,70 Baik (good)
0,71-1,00 Baik sekali (excellent)

3. Uji Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran atau taraf kesukaran suatu butir soal menunjukkan 

apakah butir soal tersebut tergolong mudah, sedang, atau sukar. Besarnya 

indeks kesukaran  0,00 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan 

taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa 

soal itu terlalu sulit, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu 

mudah.12 Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal digunakan rumus 

sebagai berikut :

                                                          
11Ibid, h. 232.
12Ibid, h. 223.
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= 
Keterangan :

P : angka indeks kesukaran item

B : banyaknya siswa yang menjawab benar

: jumlah seluruh siswa

Penafsiran kriteria atas tingkat kesukaran butir tes yang umum di gunakan 

yaitu sebagai berikut: 13

Tabel 6
Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Tes

Besar Indeks Kesukaran Item Interpretasi 
0,00-0,30 Sukar 
0,31-0,70 Sedang 
0,71-1,00 Mudah 

4. Uji Reliabilitas

Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability 

dalam bahasa Inggris, berasal dari kata asal reliable yang artinya dapat 

dipercaya.14 Jadi reliabilitas merunjuk pada konsistensi instrumen yang tidak 

akan berubah dari waktu ke waktu.Rumus yang dapat digunakan untuk 

menghitung reliabilitas yaitu sebagai berikut. 15

= 	 − 1 1 − ∑

                                                          
13Ibid, h. 225.
14Ibid, h. 74.
15Ibid, h. 115.
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Keterangan :

: reliabilitas instrumen

: jumlah soal

: jumlah varian dari skor soal

: jumlah varians dari skor total

Harga yang diperoleh di bandingkan dengan dengan taraf 

signifikansi 5 %. Jika harga > tabel maka soal yang di ujikan 

memiliki kriteria reliabel. Dengan koefisien reliabilitas sebagai berikut :

Tabel 7
Klasifikasi Koefesien Reliabilitas

Indeks Reliabilitas Kriteria Reabilitas
0,00≤ r<0,20 Sangat rendah
0,20 ≤ r <0,40 Rendah
0,40 ≤ r <0,60 Sedang atau Cukup
0,60	≤r <0,80 Tinggi
0,80 ≤ r <1,00 Sangat tinggi

K. Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis uji normalitas menggunakan 

metode Liliefors.16

Adapun Langkah-langkah uji normalitas data penelitian sebagai berikut:

a. Mengurutkan data sampel dari kecil ke besar

b. Menentukan nilai Zi dari tiap-tiap data, dengan rumus: 
                                                          

16Rostina Sundayana, StatistikaPenelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.83.
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= 	 −
Keterangan :

S   = Simpangan baku data tunggal

Xi = Skor data tunggal (dimana i = 1,2,3,...,n)

Z   = Skor baku (dimana i = 1,2,3,...,n)

X = Nilai rata-rata data tunggal

c. Menentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Zi berdasarkan 

tabelZi sebut dengan f(Zi), dengan aturan:

a. Jika Zi > 0, maka F (Zi) = 0,5 + nilai tabel

b. Jika Zi < 0, maka F (Zi) = 0,5 - nilai tabel

d. Menghitung frekuensi komulatif dari masing-masing nilai Zi sebut dengan 

S(Zi), maka:

= , , …
e. Menentukan nilai L0 dengan rumus = ( ) − ( )kemudian tentukan 

nilai mutlaknya. 

f. Adapun kriteria pengujian dengan hipotesis adalah sebagai berikut :

H0 = sampelberdistribusi  normal

Ha = sampel berdistribusi tidak normal

g. Menetapkan keputusan uji

Keputusan uji normalitas ditentukan dengan kriteria:

a. jika L0 > Ltmaka H0 ditolak 

b. jika L0 ≤ Lt maka H0 tidak ditolak



49

2. Uji Homogenitas

Pada awal penelitian, peneliti harus mengetahui apakah sampel yang akan 

diteliti bersifat homogen atau tidak. Hipotesis statistiknya:

	: = : tidak terdapat perbedaan  varians 1 dan varians 2 (data 

bersifat homogen)

: ≠ : terdapat perbedaan  varians 1 dan varians 2 (data tidak 

homogen)

Uji homogenitas dilakukan menggunakan rumus berikut:

= 	
Jika  ≥ maka diterima berarti data bersifat homogen, 

jika ≤ maka ditolak yang berarti data tidak homogen.17

3. Uji Hipotesis 

Setelah uji persyaratan dilakukan, selanjutnya diadakan pengujian 

hipotesis untuk data yang berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan perhitungan statistik uji t independent dengan 

rumus 18:

thitung= ∑ ∑

ttabel = t(α, 1+ 2 – 2)

                                                          
17Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung : Tarsito, 2005), h. 250.
18Sugiyono, Op. Cit, h 273.
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Keterangan:

M = Nilai rata-rata hasil per kelompok 

n = banyaknya subjek 

X = deviasi setiap nilai X2 dan X1

Y = deviasi setiap nilai Y2 dari mean Y1

Dengan :

= ( ) − (∑ ) = ( ) − (∑ )
Adapun kriteria pengujiannya adalah:

H0 ditolak, jika thitung > ttabel,dalam hal lain H1diterima “.

H0 diterima, jika thitung < ttabel, dengan α = 0,05 (5 %).



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Profil MIN 12 Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN 12 Kota Bandar Lampung

Keberadaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 12 BANDAR 

LAMPUNG  berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 16 Tahun 1978 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang 

diperbaharui dengan KMA Nomor 174 Tahun 2003 terdiri dari :

1. Kepala Madrasah

2. Tata Usaha

3. Kelompok Fungsional  Guru

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam prestasi dan Islami

2. Meningkatkan  Pelaksanaan Pendidikan yang berilmu pengetahuan dan 

teknologi serta beriman, bertaqwa kepada Allah SWT.

3. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agar lulusan 

berakhlak mulia sehingga lulusan dapat diterima oleh masyarakat.

4. Meningkatkan Administrasi, Rumah Tangga Madrasah, Perpustakaan dan 

Laboratorium.

Visi Min 12 Bandar Lampung

Visi : “ Unggul Dalam Kualitas, Islami Dan Populis”
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Misi : 

1. Menciptakan Lingkungan Madrasah yang BERANI ( Bersih, Rapih, 

Nyaman, dan Indah)

2. Meningkatan kompetensi warga madrasah untuk BERKIPRAH 

(Bertanggung jawab,  Keteladanan, Inovatif, Profesional, Amanah dan 

Harmonis)

3. Menciptakan Proses Belajar PAIKEM (Pembelajaran, Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif  dan nMenyenangkan)

Tujuan : MIN 12 Bandar LampungTercapaianya Visi dengan terwujudnya 

lulusan (out-put) yang berkualitas, islami dan mampu diterima di lembaga 

pendidikan unggul.

Strategi MIN 12 Bandar Lampung:

1. Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan 

efisien

2. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali potensi 

dirinya

3. Menciptakan suasana yang konduksif untuk seluruh kegiatan  keefektifan 

seluruh kegiatan Madrasah

4. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga 

madrasah

5. Menumbuhkan serta mengembangkan tenaga yang professional,disiplin 

dan kerjasama dalam menyelesaiakan tugas -tugas 



53

6. Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu 

Pengetahuan,Olah raga,Seni dan teknologi

7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan dan media pembelajaran 

secara efektif dan efesien

8. Mendorong terjalinya hubungan yang harmonis baik internal maupun 

eksternal 

9. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Agama Islam 

dan budaya bangsa sehingga terbangun peserta didik yang kompeten dan 

berakhlak

10. Mendorong lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak tinggi, dan 

bertaqwaKepada Allah SWT

MIN 12 Bandar Lampung  adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang 

terletak di jalan Yos Sudarso Nomor 169 Kelurahan Garuntang Kecamatan 

Bumi Waras (Pemekaran Teluk Betung Selatan) Kota Bandar Lampung.  

Sebelumnya dari Tahun 1969 bernama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 

Teluk Betung Filial Sukaraja, namun sejak dikeluarkannya  Surat Keputusan 

No. 2930 Tahun 2002 tertanggal 28 Februari 2002 ditetapkan menjadi MIN 

Garuntang. Kemudian berdasarkan Keputusan  Menteri Agama RI Nomor 157 

Tahun 2014 tentang Perubahan Nama 18 MAN, 24 MTsN dan 52 MIN  

berubah MIN Garuntang menjadi MIN 12 Bandar Lampung

Adapun Kepala MIN   yang pernah menjabat:

1. Firdaus, BA  (1969 – 1971)

2. Hi. Nuh Idris , BA (1971 – 1972)
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3. Hi. Saidi Rahman (1972 – 1989)

4. Djaalhaq (1989 – 1993)

5. Hj. N. Chaerijah Mukri, A.Ma   (1993  -  2005) 

6. Dra. Hj. Zainah Umar, M.Pd.I  (2006 – 2012)

7. Hj. Thintisnawati, S.Ag  (12 Februari 2012 – sekarang)

MIN 12 Bandar Lampung saat ini memiliki 21 Guru dan TU terdiri dari ; 

15 Guru PNS, 2 TU, 6 Guru Honorer dan 1 Penjaga Madrasah. Jumlah siswa 

Tahun Pelajaran 2014/2015 berjumlah 326 siswa.

2. Identitas Sekolah

 Nama Lengkap : Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 B. LAMPUNG

 Status Madrasah : Negeri

 Status Akreditasi/ Tahun : B (Baik) / 2012

 NSM :  11118710012

 NPSN :  60706019

 Alamat : Jalan  Yos Sudarso No. 169 Garuntang

 Kecamatan : Bumi Waras

 Kota : Bandar Lampung 

 Propinsi : Lampung

 Telepon : (0721) 480512 Kode Pos : (35211) 

 Luas Tanah :1109 M2

 Nomor Tanggal Sertifikat : 08.01.14.07.8.00002
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 Nomor Izin Bangunan : 0801.1407.00331

 Akte Pendirian :

 Didirikan Tanggal Tahun : 1972

 SK Pendirian : 2000/2001

 Situasi Gedung :

a. Bangunan : Permanen

b. Pagar : Permanen

c. taman : Ada

d. Kebersihan : Baik

3.  Nama-Nama Guru dan Karyawan MIN 12 Bandar Lampung

Tabel 8
Daftar Nama Guru dan Karyawan MIN 12 Bandar Lampung

No Nama NIP Jabatan

1 2 3 4

1 Hj.Thintisnawati, S.Ag ‘196207061984032001 Kepala Madrasah

2 Ratu Surtinah, A.Ma ‘195508081979032002 Guru

3 Hj. Makinin, S.Pd.I ‘195509181982032002 Guru

4 Rosdalena, S.Pd.I ‘196108141987032002 Guru

5 Marfiroh, S.Ag ‘197309101998032004 Guru

6 Susnaliah, S.Pd.I ‘196602261986032001 Guru

7 Azis Muslim,S.Ag. ‘195506101984031002 Guru

8 Uswatun Hasanah, S.Pd.I ‘197309211997032001 Guru

9 Junaidy, S.Pd ‘198006082005011004 Guru

10 Ruodoh Hamhij, S.Pd.I ‘198302062005012003 Guru

11 Faulina, S.Ag ‘197307252007012020 Guru

12 Hizbuddin Burmelli, S.Pd. ‘197201072007101004 Guru

13 Yuyun Nailupar, S.Pd.I ‘198104242007102002 Guru

14 Saryati, S.Pd.I ‘197110102007012035 Guru
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15 Siti Hapsah, S.Pd.I ‘197203192007012013 Guru

16 Devi Liana, S.Pd.I ‘197104081998031003 Guru

17 Mohammad Haikal, S.Pd.I ‘197604062010011007 Guru

18 Elqonita Maida Ahza ‘198605062005012001 Bendahara

19 Lenawati Rahman, S.Pd ‘197803232007102002 TU

20 Israwati, S.Pd.I ‘198504272014112002 Guru

21 Ummi Kalsum, S.Si.MP - Guru

22 Siti Komariyah,S.Pd - Guru

23 Desi Kurnia Devi.S.Pd - Guru

24 Nazhifah Hamhij, S.Pd.I - Guru

25 Monika, S.Pd - Guru

26 Ri’fatul Mahmudah, S.Pd - Guru

27 Sudrajat (Ajot) - Penjaga

4. Sarana dan Prasarana Sekolah

1. Nama Madrasah : MIN 12 BANDAR LAMPUNG

2. Alamat : Jl Yos Sudarso No. 169 Kec. Bumi WarasKota 

Bandar Lampung

3. Tahun didirikan : 1972

4. Tahun Beroperasi : 1973

5. Kepemilikan Tanah : Hak Milik Hj . Rani

a. Status : Tanah Wakaf

b. Luas Tanah : 1109 m²

6. Status bangunan : Kementerian Agama 

a. Surat Izin bangunan : IMB

b. Luas bangunan : 800 m²
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7. Kondisi Gedung/ruang, Sarana

Tabel 9
Sarana dan Prasarana Sekolah

NO
Nama 

Bangunan/Ruang
Ukuran Jumlah

Kondisi
Baik RR RB

1 Ruang Belajar 7 x 8 m² 6 5 1 -

2 Ruang Perpustakaan 7 x 8 m² 1 1 - -
3 Lab. Fisika - - - - -
4 Lab. Biologi - - - - -
5 Lab. Komputer - - - - -
6 Ruang BK - - - - -
7 Ruang Kepala 7 x 8 m² 1 1 - -
8 Ruang Guru - - - - -
9 Ruang Staf/TU - - - - -
10 TPA/Mushola - - - - -

11 UKS 2 x 8 m² 1 1 - -

12 OSIS/Pramuka - - - - -
13 Warung Koperasi - - - - -
14 Gudang - - - - -
15 Kantin - - - - -

16 Penjaga Sekolah 6 x 6 m² 1 1 - -

17 WC Kepala Sekolah - 1 1 - -
18 WC Guru - 1 1 - -
19 WC Staf/TU - - - - -
20 WC Siswa - 2 1 1 -
21 Pos Satpam - - - - -
22 Lap. Tenis Meja - 1 - - -
23 Lap. Bola Volly - 1 - - -
24 Lap. Bola Basket - - - - -
25 Lap. Lompat Jauh - - - - -
26 Dll - - - - -
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B. Pengujian Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Untuk memperoleh data tes hasil belajar SKI peserta didik, dilakukan uji 

coba tes hasil belajar SKI yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda pada peserta 

didik di luar sampel penelitian. Uji coba tes dilakukan pada 20 peserta didik 

kelas V MIN 11 Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 2017. Adapun 

hasil analisis validitas butir soal dapat dilihat pada lampran 12. Dari hasil uji 

instrument tes dengan 40 soal pilihan ganda dengan rtabel = 0,443 terdapat 12

butir soal yang tidak valid yaitu butir soal no 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 19, 24, 32, 

34, dan 40. Serta 28 butir soal yang valid, untuk lebih jelasnya perhitungan 

validitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10
Hasil Uji Validitas Butir Soal

No. 
Soal

Validitas 
Soal

Kriteria
No. 
Soal

Validitas
Soal

Kriteria

1 0,0586 Tidak Valid 21 0,904 Valid
2 -0,144 Tidak Valid 22 0,813 Valid
3 0,54 Valid 23 0,904 Valid
4 0,582 Valid 24 -0,179 Tidak Valid
5 0,605 Valid 25 0,595 Valid
6 -0,011 Tidak Valid 26 0,904 Valid
7 -0,029 Tidak Valid 27 0,478 Valid
8 0,504 Valid 28 0,904 Valid
9 0,669 Valid 29 0,904 Valid
10 -0,01 Tidak Valid 30 0,560 Valid
11 -0,054 Tidak Valid 31 0,904 Valid
12 0,504 Valid 32 0,086 Tidak Valid
13 -0,066 Tidak Valid 33 0,604 Valid
14 0,573 Valid 34 -0,188 Tidak Valid
15 0,904 Valid 35 0,595 Valid
16 0,556 Valid 36 0,813 Valid
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17 0,904 Valid 37 0,552 Valid
18 0,478 Valid 38 0,569 Valid
19 -0,384 Tidak Valid 39 0,673 Valid
20 0,904 Valid 40 0,140 Tidak Valid

2. Uji Tingkat Kesukaran

Butir soal yang telah diujikan sebanyak 40 soal pilihan ganda selanjutnya 

diuji tingkat kesukarannya. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran 

butir soal diperoleh 2 soal dengan kriteria mudah 23 soal dengan kriteria 

sedang dan 15 soal dengan kriteria sukar, perhitungan uji tingkat kesukaran 

dapat dilihat pada lampiran 15

Setelah dilakukan perhitungan uji tingkat kesukaran diperoleh hasil 

analisis butir soal pada tabel berikut.

Tabel 11
Hasil Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal

No. 
Soal

Tingkat 
Kesukaran

Kriteria
No. 
Soal

Tingkat 
Kesukaran

Kriteria

1 0,4 Sedang 21 0,25 Sukar
2 0,5 Sedang 22 0,2 Sukar
3 0,45 Sedang 23 0,25 Sukar
4 0,3 Sedang 24 0,35 Sedang
5 0,7 Mudah 25 0,4 Sedang
6 0,55 Sedang 26 0,25 Sukar
7 0,35 Sedang 27 0,3 Sedang
8 0,45 Sedang 28 0,25 Sukar
9 0,4 Sedang 29 0,25 Sukar
10 0,45 Sedang 30 0,35 Sedang
11 0,35 Sedang 31 0,25 Sukar
12 0,45 Sedang 32 0,3 Sedang
13 0,8 Mudah 33 0,2 Sukar
14 0,25 Sukar 34 0,2 Sukar
15 0,25 Sukar 35 0,4 Sedang
16 0,3 Sedang 36 0,2 Sukar
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17 0,25 Sukar 37 0,45 Sedang
18 0,5 Sedang 38 0,3 Sedang
19 0,3 Sedang 39 0,3 Sedang
20 0,25 Sukar 40 0,2 Sukar

3. Uji Daya Pembeda Soal

Butir soal yang telah diujikan sebanyak 40 soal pilihan ganda selanjutnya 

diuji daya bedanya, untuk membedakan antara peserta yang menjawab benar 

dan yang menjawab salah. Berdasarkan hasil perhitungan daya beda soal yang 

telah duijikan pada lampiran 17. Terdapat 10 soal dengan kriteria jelek (0,00< 

DB ≤ 0,20) dan 6 soal dengan kriteria cukup (0,21 ≤ DP ≤ 0,40) dan 23 soal 

dengan kriteria baik (0,41 ≤ DP ≤ 0,70) dan 1 soal dengan kriteria sangat baik 

(0,71 ≤ DP ≤ 1,00)

Tabel 12
Hasil Daya Beda Butir Soal

No. 
Soal

Daya 
Pembeda

Kriteria No. Soal
Daya 

Pembeda
Kriteria

1 -0,2 Jelek 21 0,5 Baik
2 0 Jelek 22 0,4 Baik
3 0,3 Cukup 23 0,5 Baik
4 0,4 Baik 24 -0,3 Jelek
5 0,6 Baik 25 0,6 Baik
6 0,1 Jelek 26 0,5 Baik
7 -0,1 Jelek 27 0,6 Baik
8 0,3 Cukup 28 0,5 Baik
9 0,8 Sangat Baik 29 0,5 Baik
10 -0,1 Jelek 30 0,7 Baik
11 -0,1 Jelek 31 0,5 Baik
12 0,3 Cukup 32 0,4 Cukup
13 -0,2 Jelek 33 0,4 Baik
14 0,3 Cukup 34 0 Jelek
15 0,5 Baik 35 0,6 Baik
16 0,6 Baik 36 0,4 Baik
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17 0,5 Baik 37 0,7 Baik
18 0,4 Baik 38 0,6 Baik
19 -0,4 Cukup 39 0,4 Baik
20 0,5 Baik 40 0,2 Jelek

4. Uji Reliabilitas

Perhitungan indeks reliabilitas tes dilakukan terhadap butir tes yeng 

terdiri dari 40 soal pilhan ganda. Upaya untuk mengetahui apakah item soal 

tersebut dapat digunakan kembali atau tidak maka peneliti melakukan uji 

reliabilitas terhadap 40 soal pilihan ganda. Berdasarkan hasil perhitungan uji 

reliabilitas lampiran 19 menunjukan bahwa tersebut memiiki indeks 

reliabilitas 0,98. Maka keputusannya instrumen penelitian dinyatakan reliabel 

dengan kategori sangat tinggi. Artinya tes yang diuji cobakan dapat 

memberikan hasil yang sama bila diberikan kepada kelompok yang sama 

meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu atau kesempatan yang 

berbeda dan tempat yang berbeda pula. 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas, uji tingkat kesukaran, daya 

pembeda, dan reliabilitas maka dapat dibuat tabel kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 13
Rekapitulasi Hasil Analisis Butir Soal

No. 
Soal

Validitas
Tingkat 

Kesukaran
Daya 

Pembeda
Reliabilitas Kesimpulan

1 T. Valid Sedang Jelek Tidak digunakan 
2 T. Valid Sedang Jelek Tidak digunakan
3 Valid Sedang Cukup Digunakan
4 Valid Sedang Baik Digunakan
5 Valid Mudah Baik Tidak digunakan
6 T. Valid Sedang Jelek Tidak digunakan
7 T. Valid Sedang Jelek Tidak digunakan



62

8 Valid Sedang Cukup Digunakan
9 Valid Sedang Sangat Baik Digunakan
10 T. Valid Sedang Jelek Tidak digunakan
11 T. Valid Sedang Jelek Tidak digunakan
12 Valid Sedang Cukup Digunakan
13 T. Valid Mudah Jelek Tidak digunakan
14 Valid Sukar Cukup Digunakan
15 Valid Sukar Baik Digunakan
16 Valid Sedang Baik Digunakan
17 Valid Sukar Baik Digunakan
18 Valid Sedang Baik Digunakan
19 T. Valid Sedang Cukup Tidak digunakan
20 Valid Sukar Baik Digunakan
21 Valid Sukar Baik Digunakan
22 Valid Sukar Baik Digunakan
23 Valid Sukar Baik Digunakan
24 T. Valid Sedang Jelek Tidak digunakan
25 Valid Sedang Baik Digunakan
26 Valid Sukar Baik Digunakan
27 Valid Sedang Baik Digunakan
28 Valid Sukar Baik Digunakan
29 Valid Sukar Baik Digunakan
30 Valid Sedang Baik Digunakan
31 Valid Sukar Baik Digunakan
32 T. Valid Sedang Cukup Tidak digunakan
33 Valid Sukar Baik Digunakan
34 T. Valid Sukar Jelek Tidak digunakan
35 Valid Sedang Baik Digunakan
36 Valid Sukar Baik Digunakan
37 Valid Sedang Baik Digunakan
38 Valid Sedang Baik Digunakan
39 Valid Sedang Baik Digunakan
40 T. Valid Sukar Jelek Tidak digunakan

Dari 40 butir soal yang diujikan terdapat 28 soal yang valid, memiliki 

tingkat kesukaran mudah dan sedang, dan memiliki daya pembeda yang cukup 

dan baik yaitu nomor 3, 4, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, dan 39. Soal tersebut sudah layak diuji 
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cobakan kedalam kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk pengambilan data.

Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil 25 soal yang diujikan, 

yaitu nomor 3, 4, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 

33, 35, 36, 37, 38, dan 39.

C. Deskripsi Data Amatan

Pengambilan data diambil setelah proses pembelajaran pada materi 

kemenangan di Kota Mekah, perangkat pembelajarandapat dilihat pada perangkat 

pembelajaran lampiran 6,7, dan 8. Setelah data dari setiap variable terkumpul 

selanjutnya digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Data tentang hasil belajar SKI peserta didik pada materi kemenangan di Kota 

Mekah diperoleh nilai tertinggi (Xeksperimen = 100), (Xkontrol = 92) dan nilai

terendah (Xeksperimen = 60), dan (Xkontrol = 48). Kemudian ukuran tendensi 

sentralnya yang meliputi rata-rata ( X eksperimen = 79,5) ( X kontrol = 73), median (Mi 

eksperimen = 80), (Mi kontrol = 72), modus (Mo eksperimen = 84) (Mo kontrol = 68) dan 

ukuran variansi kelompok meliputi rentang (Rkontrol = 44) (Reksperimen = 40) dan 

simpangan baku (Seksperimen = 9,6290) (Skontrol = 12,2987). Perhitungan 

selengkapnya pada Lampiran 20.
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D. Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah kedua aspek tersebut 

berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji normalitas data amatan 

dengan menggunakan metode Liliefors. Uji normalitas dilakukan pada data 

variable terikat hasil belajar SKI tentang kemenangan di Kota Mekah. Uji 

normalitas data hasil belajar peserta didik dilakukan terhadap masing-masing 

kelompok data yaitu kelas eksperimen (A1) kelas kontrol (A2).

Perhitungan uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21

dan lampiran 22. Rangkuman hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14
Hasil Uji Normalitas

Data Hasil Belajar SKI
No Kelompok LO Ltabel Keputusan Uji
1 Eksperimen 0,1 0,159 H0 diterima
2 Kontrol 0,0864 0,159 H0 diterima

Hasil uji normalitas data yang terangkum pada tabel 14 diatas tampak LO

< Ltabel, ini berarti taraf signifikansi 5% hipotesis untuk setiap kelompok 

diterima. Dengan demikian data dari kelompok kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel memiliki 

karakter yang sama atau tidak. Uji homogenitas variansi dilakukan pada data 

variable terikat yaitu hasil belajar SKI. Uji homogenitas variansi data 
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penelitian ini membandingkan variansi terbesar dan variansi terkecil. Hasil 

pengujian uji homogenitas dengan taraf signifikan (a) 5% diperoleh Ftabel = 

1,889 dan hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 1,04269. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut menunjukan bahwa harga statistik tidak melebihi harga 

kritiknya. Kedua populsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa H0

diterima atau sampel berasal dari populasi yang sama. Perhitungan 

selanjutnya dapat dilihat pada lampiran (lampiran 23, 24, dan 25). Setelah 

diketahui bahwa populasi berasal dari populasi yang sama (homogen), maka 

dapat dilanjutkan uji hipotesis dengan menggunakan uji parametrik yaitu uji-t

E. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistic 

melalui uji-t. Berdasarkan hasil uji asumsi yang telah dilakukan menunjukan 

bahwa data berdistribusi normal dan homogen, maka selanjutnya data dianalisis 

untuk pengujian hipotesis. Perhitungan uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh dalam pembelajaran yang menggunakan strategi 

Mind Mapp terhadap hasil belajar siswa pada materi kemenangan di kota Mekah. 

Hipotesis statistik yang akan diujikan adalah sebagai berikut:

1. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan strategi Mind Mapp terhadap hasil 

belajar SKI siswa kelas V di MIN 12 Bandar Lampung.

2. H1 = Ada pengaruh yang signifikan strategi Mind Mapp terhadap hasil 

belajar SKI siswa kelas V di MIN 12 Bandar Lampung.
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Berdasarkan perhitungan pada lampiran 26. Diperoleh thitung = 2,20 dengan 

melihat t dan taraf signifikansi a = 5% didapat ttabel = 2,005. Melalui kriteria uji 

jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima. Dengan demikian thitung > ttabel ini berarti H0

ditolak dan H1 diterima. Berarti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan strategi Mind Mapp terhadap hasil belajar SKI siswa 

kelas V di MIN 12 Bandar Lampung.

Tabel 15
Hasil Perhitungan Uji Hipotesis

Kelompok Jumlah thitung ttabel Kesimpulan
Eksperimen 27
Kontrol 28

F. Pembahasan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasi Eksperimen Design 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran strategi Mind Mapp 

terhadap hasil belajar SKI pada siswa kelas V MIN 12 Banadar Lampung. 

Mind Mapp (Peta Pikiran) adalah suatu strategi mencatat yang 

mengembangkan gaya belajar visual. Peta pikiran memadukan dan 

mengemabangkan potensi kerja otak maka memudahkan seseorang untuk 

mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun 

secara verbal. Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk dan sebagainya 

memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Mind Mapp yang 

akan dibuat oleh siswa akan bervariasi pada setiap harinya. Hal ini disebebkan 

karena berbedanya emosi dan perasaan yang terdapat dalam diri siswa setiap 

harinya. Suasana menyenangkan yang diperoleh siswa ketika berada diruang 
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kelas pada saat proses pembelajaran akan mempengaruhi juga pembuatan peta 

pikiran. Sehingga tugas guru dalam proses pembelajran adalah membuat 

suasana yang dapat mendukung kondisi belajar siswa terutama dalam proses 

pembuatan Mind Mapp. Peta pikiran sangat bermanfaat untuk memahami 

materi.

Pembuatan Mind Mapp selalu dimulai dengan satu tema tunggal yang 

kemudian dikelilingi oleh beberapa subtema, kemudian subtema yang terkait 

tersebut terbagi lagi menjadi lebih banyak kategoro-kategori yang ada 

kaitannya dengan tema utama, hal tersebut akan memudahkan bagi orang yang 

mempelajari dan memahami karena tidak perlu banyak waktu untuk membaca 

materi yang berlembar-lembar, cukup dengan membaca satu lembar Mind 

Mapp kita dapat dengan mudah memahami apa yang sedang kita pelajari.

Penelitian ini terdiri dari variable bebas (X) yaitu strategi Mind Mapp serta 

variable terikat (Y) yaitu hasil belajar SKI pada penelitian ini, peneliti ini 

mengambil dua kelas sebagai sampel yang terdiri dari satu kelas eksperimen 

yang menggunakan strategi Mind Mapp yaitu kelas VA dan satu kelas kontrol 

yang menggunakan pembelajaran dengan strategi Card Sort yaitu kelas VB. 

Materi yang diajarkan dalam penelitian ini adalah kemenangan di Kota Mekah, 

dan untuk mengumpulkan data-data untuk pengujian hipotesis, peneliti 

mengajarkan materi kemenangan di Kota Mekah di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebanyak masing-masing 8 kali pertemuan, penelitian dilakukan pada 

tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan 30 September 2017. Kemudian untuk 
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tes dilakukan pada akhir pertemuan yaitu kelima, dimana soal tes tersebut 

adalah instrument yang telah di uji validitas reabilitasnya.

Data berupa nilai hasil belajar SKI peserta didik yang diperoleh dari dua 

kelas tersebut telah dilakukan perhitungan uji prasyarat uji-t tidak berkorelasi 

yakni berupa uji normalitas dan uji homogenitas. Berdasarkan perhitungan uji 

normalitas diperoleh hasil dikelas eksperimen L0 = 0,1 dan untuk taraf 

signifikan a = 0,05 didapat Ltabel = 0,159. Di kelas control diperoleh L0 = 0,0864 

dan untuk taraf signifikan a = 0,05 didapat Ltabel = 0,159. Dan terlihat bahwa L0 

untuk setiap kelompok kelas kurang dari Ltabel (L0 < Ltabel ). Dengan demikian 

setiap kelompok kelas eksperimen dan kontrol berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Uji persyaratan dilanjutkan dengan uji homogenitas untuk 

mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai variansi yang sama atau 

tidak.

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti menunjukan 

bahwa Fhitung kurang dari Ftabel (Fhitung < Ftabel ) lampiran 23, 24 dan 25. Hal ini 

berarti Ho diterima dari kedua populasi tersebut yaitu kelas kelompok 

eksperimen dengan pembelajaran strategi Mind Mapp dan kelompok kontrol 

dengan strategi Card Sort berasal dari variansi yang sama atau homogen.

Uji prasyarat telah terpenuhi sehingga dilanjutkan pada uji hipotesis dengan 

uji-t tidak berkorelasi. Berdasarkan pada hasil analisis data diperoleh bahwa 

Thitung yang diperoleh lebih dari Ttabel (Thitung > Ttabel) yaitu Thitung = 2,20 Ttabel = 

2,006, sehingga keputusan uji Ho diitolak dan disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar SKI peserta didik yang diberi strategi Mind Mapp 
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dengan pembelajaran dengan strategi Card Sort. Dengan menggunakan strategi 

Mind Mapp menjadikan siswa lebih bebas dalam belajar tidak terbebani 

membaca buku berlembar-lembar tetapi hanya perlu membaca satu lembar 

Mind Mapp.Kegiatan ini dapat menumbuhkan kemampuan siswa dalam 

mengeksplorasi kemampuannya dan dapat meningkatkan aktivtas, motivasi dan 

hasil belajar siswa.

Strategi Mind Mapp memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

beajarr SKI materi kemenangan di Kota Mekah pada peserta didik kelas V MIN 

12 Bandar Lampung. Dari rata-rata nilai yang didapat pada kelas eksperimen 

X eksperimen = 79,556 dan pada kelas kontrol didapat X kontrol = 73

Dalam pembelajaran Mind Mapp peserta didik dikelompokan secara 

heterogen, didalam kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang tercampur dari 

berbagai latar belakang (kemampuan, gender, ras dan suku).Selama 

pembelajaran setiap kelompok diminta untuk membuat Mind Mapp sesuai 

dengan imajinasi mereka dan sesui dengan materi yang sedang dipelajari.Guru 

bertanya jawab dengan siswatentang hal-hal yang belum dimengerti. Kegiatana 

selanjutnya memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya siswa akan menghasilkan kemampuan 

memahami materi yang lebih baik jika diajarkan dengan menggunakan stategi

pembelajaran yang tepat dengan materi yang akan diajarkan. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil pada penelitian ini yang menyatakan bahwa siswa yang diajarkan 
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menggunakan strategi Mind Mapp lebih baik daripada yang diajarkan stategi 

Card Sort.

Penelitian ini juga memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isnaini. Hasil penelitiannya yaitu 

diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan strategi pembelajarn 

Mind Mapp terhadap pemahaman konsep siswa pada materi sistem ekskresi.. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mariyani dengan hasil penelitiannya 

yaitu terdapat perbedaan signifikan prestasi belajar menulis kreatif siswa yang 

mengikuti strategi Mind Mapp dengan pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan dua penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, 

dikatakan bahwa siswa yang proses bel;ajar mengajarnya menggunakan strategi 

Mind Mapp lebih baik daripada siswa yang menggunakan metode 

konvensional, tidak hanya pada hasil belajar, aktivitas, dan kreativitas, 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep, tetapi juga pada hasil belajar 

siswa.

Dalam penerapan pembelajaran, strategi Mind Mapp dalam proses 

pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dibandingkan dengan 

sebelumnya menggunakan metode Card Sort yang lebih sering digunakan. 

Dengan adanya perbedaan perlakuan yang diberikan terhadap kedua kelas maka 

dapat diberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar SKI yang sebelum 

pembelajaran termasuk kedalam kategori tidak kreatif setelah mengikuti proses 

pembelajaran siswa masuk ke dalam kreatif yang artinya bahwa penggunaan 
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strategi Mind Mapp dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Strategi Mind Mapp 

Terhadap Hasil Belajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) pada Siswa Kelas V di 

MIN 12 Bandar Lampung, dan hasil telah dianalisis melalui pengolahan data 

yang terdapat pada lampiran serta pembahasan pada bab IV maka dapat penulis

simpulkan bahwa penggunaan Mind Mapp memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar SKI siswa kelas V MIN 12 Bandar Lampung. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, perhitungan Uji-t untuk nilai test akhir

diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,20 > 2,006 pada taraf signifikasi 5 % atau 0,05. 

Sesuai kriteria Uji-t berarti HO ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan

bahwa, terdapat perbedaan hasil belajar yaitu pada kelas eksperimen hasil

belajar memiliki nilai rata-rata sebesar 79 Sedangkan pada kelas kontrol hasil

belajar memiliki nilai rata-rata sebesar 73. Dengan demikian, penggunaan

strategi Mind Mapp berpengaruh positif terhadap hasil belajar SKI siswa kelas 

V MIN 12 Bandar Lampung.

B. Saran

Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan, 

dan mengingat pentinganya strategi pembelajaran Mind Mapp terhadap hasil
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belajar siswa, peneliti mengharapkan beberapa hal yang berhubungan dengan

masalah tersebut, yaitu:

1. Bagi Siswa

Pada proses pembelajaran, siswa harus lebih aktif dalam menemukan

informasi pengetahuan dari berbagai literatur, sehingga pada saat proses 

pembelajaran berlangsung siswa mendapat pengalaman baru dan

pengetahuan yang didapat sendiri lebih mudah untuk diingat.

2. Bagi Guru

Dalam proses pembelajaran guru hendaknya lebih menekankan keaktifan

siswa sehingga siswa dapat mengembangkan  polapikir mereka, hal itu dapat

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Disamping menggunakan strategi 

yang telah dilakukan selama ini seperti ceramah, tanya jawab dan

sebagainya, Guru juga perlu menggunakan strategi pembelajaran Mind Mapp

dalam proses pembelajaran sebagai terobosan baru yang menekankan pada

belajar bermakna dan mandiri untuk hasil belajar SKI kedepannya.

3. Bagi Sekolah

Agar proses pembelajaran SKI disekolah dapat memberikan hasil yang 

maksimal, harus cermat dalam memilih startegi atau model pembelajarn 

yang sesuai dengan materi dan kondi sisiswa, sehingga ketuntasan dalam

belajar dapat tercapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan.



73

4. Bagi Peneliti Lain

Dapat melakukan penelitian serupa pada pokok bahasan yang lain, sehingga

diperoleh informasi lebih luas tentang keaktifan strategi Mind Mapp dalam

pembelajaran SKI. Kemudian dalam menerapkan strategi Mind Mapp

peneliti perlu melakukan persiapan yang matang dan melakukan sosialisasi

beberapa kali kepada kelas yang akan diteliti, agar pada saat penelitian

berlangsung siswa telah memahami dan mengetahui maksud setiap tahapan

pembelajaran Mind Mapp yang diterapkan sehingga diperoleh hasil optimal 

sesuai yang diharapkan.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT.

Yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya kepada penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta

salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan petunjuk dan bimbingan Allah SWT. Maka tugas penyusunan

skripsi ini dapat penulis selesaikan sekedar menurut kemampuan yang ada, 

penulis menyadari dan tidak berarti dihadapan masalah ini, karena segala yang 

dapat penulis capai dalam skripsi ini merupakan langkah permulaan dalam

suatu latihan untuk menuju cita-cita.
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