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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sejak manusia lahir kedunia, telah dibekali oleh Allah SWT dengan adanya 

rasa ingin tahu. Adapun wujud dari keingintahuan ini adalah adanya akal. Dengan 

akal manusia berpikir sehingga dia mendapatkan ilmu pengetahuan yang semakin 

lama akan terus berkembang. Untuk memanifestasikan kemampuan akal itu, maka 

diperlukan pendidikan. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita, 

sebagaimana Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW dengan perintah 

Iqra' (bacalah) yang tertera dalam surat Al-'Alaq ayat 1-5. 

ù&t� ø% $# ÉΟ ó™$$ Î/ y7În/ u‘ “ Ï%©! $# t,n= y{ ∩⊇∪   t, n=y{ z≈|¡Σ M} $# ôÏΒ @,n= tã ∩⊄∪   ù& t� ø% $# y7š/ u‘ uρ ãΠt� ø.F{ $# ∩⊂∪   “ Ï%©! $# zΟ ¯=tæ 

ÉΟ n= s)ø9 $$Î/ ∩⊆∪   zΟ̄=tæ z≈ |¡ΣM}$# $tΒ óΟ s9 ÷Λs> ÷ètƒ ∩∈∪    

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah 

Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan Kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.1 

Ayat tersebut merupakan perkenalan dan petunjuk dari Allah SWT. Bahwa 

dialah pencipta segala sesuatu di jagat raya ini dan telah menciptakan manusia dari 

                                                           
1 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 2008), hlm.479 
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segumpal darah melalui proses yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah SWT 

menyatakan diri-Nya bahwa Dialah yang Maha pemurah, sehingga bukan untuk 

dijauhi apalagi ditakuti. Dialah Maha pendidik yang bijaksana, mendidik manusia 

dengan ilmu pengetahuan baik menulis ataupun membaca. 

Dari makna ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa, sebagai makhluk 

yang mampu menerima pendidikan atau makhluk yang bisa dididik, menuntut ilmu 

sangatlah penting bagi kelangsungan hidup kita didunia atau yang sering kita sebut 

sebagai proses pendidikan.  

Pendidikan secara bahasa berasal dari  bahasa Yunani yaitu Paedagogia yang 
berarti “pergaulan dengan anak-anak”. Kata paedagogos pada zaman Yunani 
Kuno diartikan “seorang pelayan atau bujang” yang pekerjaannya mengantar 
dan menjemput anak dari sekolah. Paedagogos berasal dari kata paedos (anak) 
dan agoge (saya membimbing/ memimpin). Perkatan paedagogos yang 
semula berarti “rendah”(pelayan/bujang), sekarang dipakai untuk pekerjaan 
mulia yaitu mendidik.2 
 
Secara istilah pendidikan berarti usaha yang dijalankan seseorang atau 

sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk 

mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai 

tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.3 Sedangkan 

menurut Purwanto pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan 

dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah 

kedewasaan.4  

                                                           
2 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, cet.ke-18, (Bandung: Rosda Karya, 

2007), hlm. 3 
3 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998) hlm.1 
4 Ngalim Purwanto, Op.Cit. hlm.11 
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Dalam proses pendidikan salah satu cara agar mendapat ilmu pengetahuan 
yang diinginkan adalah dengan belajar. Belajar adalah sesuatu yang sangat 
penting karena dengan belajar maka akan di dapat ilmu pengetahuan yang kita 
butuhkan. Belajar pada hakekatnya adalah proses interaksi terhadap semua 
situasi yang ada di sekitar kita individu. Belajar dapat dipandang sebagai 
proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses 
melihat, mengamati, dan memahami sesuatu.5 
 
Kegiatan belajar dilakukan oleh dua orang pelaku yaitu guru dan siswa. 

Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Guru itu sendiri 

adalah pendidik professional, karena secara implisit ia telah merelakan dirinya 

menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang sebenarnya 

menjadi tanggung jawab pendidikan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab para 

orang tua.6 Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur 

manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam 

pendidikan.7 Sedangkan siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu.8 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai komponen 

yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, 

materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran itu harus 

                                                           
5 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada). hlm.1 
6 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta:Bumi Aksara, 1996). hlm. 39 
7 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik. (Jakarta: Rineka Cipta). hlm.1 
8 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta: Amzah, 2010). hlm.103 
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diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan model-model pembelajaran 

apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.9 

Dalam proses pembelajaran, guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing dan memberikan fasilitas belajar siswa. Guru mempunyai tangung 

jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk membantu 

proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pembelajaran hanyalah merupakan 

salah satu dari berbagai kegiatan belajar. Keberhasilan proses pembelajaran tidak 

terlepas dari kemampuan guru mengembangkan model-model pembelajaran yang 

berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam 

proses pembelajaran. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk 

menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara 

aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang 

optimal.  

 Untuk dapat menggunakan model pembelajaran yang efektif maka setiap 

guru harus memiliki pengetahuan yang memadai berkenaan dengan konsep dan cara-

cara pengimplementasian model-model tersebut dalam proses pembelajaran. Model 

pembelajaran yang efektif memiliki keterkaitan dengan tingkat pemahaman guru 

terhadap perkembangan dan kondisi siswa-siswa di kelas. Demikian juga pentingnya 

pemahaman guru terhadap sarana dan fasilitas sekolah yang tersedia, kondisi kelas 

dan beberapa faktor lain yang terkait dengan pembelajaran. Tanpa pemahaman 
                                                           

9 Rusman, Loc Cit. hlm.1 
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terhadap berbagai kondisi ini, model yang dikembangkan guru cenderung tidak dapat 

meningkatkan peran serta siswa secara optimal dalam pembelajaran, dan pada 

akhirnya tidak dapat memberi sumbangan yang besar terhadap pencapaian hasil 

belajar siswa. 

Proses belajar mengajar di sekolah MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin 

Martapura Kab. Oku Timur. Pembelajaran di MTs masih banyak guru menggunakan 

model pembelajaran konvesional dan juga masih banyak guru-guru yang memakai 

sistem otoriter atau pengajaran pada satu arah terpusat pada guru dalam menunjang 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru di MTs Nurul Chalik Baturaja 

Bungin Martapura Kab. Oku Timur ini masih terbatas pada satu atau dua model 

pembelajaran yang digunakan, dalam pembelajaran seharusnya para guru harus lebih 

banyak menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif agar proses 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Hal inilah yang menyebabkan 

para siswa menjadi bosan dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas, sehingga mereka malas mengikuti proses pembelajaran, mengalami penurunan 

motivasi serta mengantuk di kelas ketika jam belajar, yang akibatnya nanti 

berdampak buruk pada hasil belajar mereka di sekolah. 

Fenomena sekarang ini di MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura Kab. 

Oku Timur Peneliti melihat bahwa Model Pembelajaran Superitem belum digunakan 

oleh guru.Guru mengajar hanya menggunakan metode mencatat dan ceramah. Guru 

juga masih banyak menggunakan metode ceramah sehingga siswa kurang memahami 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan pada akhirnya berimbas pada hasil 
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belajar yang diterima. Hal ini menurut peneliti merupakan suatu masalah yang harus 

ditemukan solusinya. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran Superitem. Ini diharapkan mampu 

membantu siswa agar lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru 

khususnya dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. 

Dari uraian tersebut peneliti mencoba memberikan kontribusi pemikiran yang 

dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 

Superitem Terhadap Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Materi Hukum Bacaan Lam dan Ra di Kelas VIII MTs Nurul Chalik Baturaja 

Bungin Martapura Kab. Oku Timur ” Melalui penelitian deskriptif kuantitatif 

dengan pokok masalah apakah dengan model pembelajaran Superitem ada 

peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di kelas VIII 

MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura Kab. Oku Timur. 

B. Batasan Masalah  

Bagaimana Penerapan Model Pembelajaran Superitem Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Materi Hukum Bacaan Lam dan Ra Di 

Kelas VIII MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura Kab. Oku Timur. 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana hasil belajar siswa kelas kontrol yang tidak diterapkan model 

pembelajaran superitem pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Materi Hukum 



7 

 

Bacaan Lam dan Ra di kelas VIII MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin 

Martapura Kab. Oku Timur? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas eksperimen yang diterapkan model 

pembelajaran superitem pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Materi Hukum 

Bacaan Lam dan Ra di kelas VIII MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin 

Martapura Kab. Oku Timur? 

3. Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa kelas kontrol yang tidak diterapkan 

model pembelajaran superitem dan kelas eksperimen yang diterapkan model 

pembelajaran superitem pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Materi Hukum 

Bacaan Lam dan Ra di kelas VIII MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin 

Martapura Kab. Oku Timur? 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas kontrol yang tidak diterapkan model 

pembelajaran superitem pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Materi Hukum 

Bacaan Lam dan Ra di kelas VIII MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura 

Kab. Oku Timur. 

b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas eksperimen yang diterapkan model 

pembelajaran superitem pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Materi Hukum 

Bacaan Lam dan Ra di kelas VIII MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura 

Kab. Oku Timur. 
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c. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas kontrol yang tidak 

diterapkan model pembelajaran superitem dan kelas eksperimen yang 

diterapkan model pembelajaran superitem pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits Materi Hukum Bacaan Lam dan Ra di kelas VIII MTs Nurul Chalik 

Baturaja Bungin Martapura Kab. Oku Timur. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis. 

b. Sebagai bahan informasi dari berbagai pihak, khususnya sekolah yang 

bersangkutan, masyarakat, dan pemerintah. 

c. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan lebih 

lanjut bagi seorang guru supaya dapat meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

d. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapakan bagi lembaga pendidikan 

akan dapat memberi petunjuk dan bimbingan kepada guru agar senantiasa 

memperbaiki proses pelaksanaan proses pembelajaran. 

E. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka adalah suatu teori yang bersangkutan dan permasalahan yang 

akan diteliti yang lebih mengkhususkan pengkajian terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu yang bersifat relevan. Sehubungan dengan penulisan skripsi tentang 

“Penerapan Model Pembelajaran Superitem Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits Hukum Bacaan Lam dan Ra di Kelas VIII MTs Nurul 
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Chalik Baturaja Bungin Martapura Kab. Oku Timur. Berikut beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: 

Ahmad Mirzah (2009) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Somatic, Auditority, Visualization, Intellectualy Dalam Meningkatkan  

Minat Baca Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SDN Trans Donorojo 

Kec. Jayaloka.” Menyimpulkan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Somatic, 

Auditority, Visualization, Intellectualy dalam meningkatkan minat baca pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia ini sangat meningkat dibandingkan belajar dengan 

metode ceramah dan lain-lain. 

Wahyuliningtyas, Lia (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Studi 

komparasi penerapan metode superitem dengan penerapan metode ceramah 

bermakna terhadap prestasi belajar dasar pembuatan WEB siswa kelas XI di SMA 

Negeri 2 Batu.” Hasilnya ada perbedaan yang signifikan antara penerapan metode 

Superitem dibandingkan dengan metode Ceramah bermakna. Perbedaan tersebut 

dilihat dari ranah kognitif, psikomotorik dan afektif siswa.  

Ahmad Zaki (2009), dalam skripsinya ”Penerapan Model Pembelajaran 

Koopertif (Coopertive Learning) Tipe Group Investigation untuk Meningktkan 

Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII di MTS Ma’ariful 

Ulum Banyuasin”, menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigationpada mata pelajaran akidah akhlak lebih efektif daripada model 

pembelajaran konvensional, dibutikan dengan adanya kenaikan dan peningkatan hasil 
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belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation. 

Rahmawati (2009), dalam skripsinya yang berjudul Penerapan “Model 

Pembelajaran Jigsaw Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam 

Pembelajaran Ips Kelas III B SDN Karangsari 3 Kota Blitar”. Yang hasilnya terjadi 

peningkatan signifikan hasil belajar siswa setelah digunakan model pembelajaran 

Jigsaw. 

F. Kerangka Teori 

  1. Model Pembelajaran Superitem 

 Model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan pembelajaran yang 

digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada siswa.10 Menurut 

Rusman model-model pembelajaran sendiri biasanya disusun berdasarkan berbagai 

prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan 

prinsip-prinsip pembelajaran, teori psikologis, sosiologis, analisis system, atau teori-

teori lain yang mendukung.11 

Menurut Ngalimun istilah model pembelajaran sering dimaknai sama dengan 
pendekatan pembelajaran, bahkan kadang suatu model pembelajaran diberi 
nama sama dengan pendekatan pembelajaran. Sebenarnya model 
pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada makna pendekatan, 
strategi, metode, dan teknik. Masih dalam bukunya Ngalimun mempertergas 
bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. 
Dengan kata lain, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola 
yang dapat kita gunakan untuk medesain pola-pola mengajar secara tatap 

                                                           
10 Ismail Sukardi, Model Dan Metode Pembelajaran Modern SuatuPengantar, (Palembang : 

Tunas Gemilang Press. 2011), hlm.17 
11 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), hlm. 132  
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muka di dalam kelas dan untuk menentukan material atau perangkat 
pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, media (film-film), tipe-tipe, 
program-program media komputer, dan kurikulum (sebagai kursus untuk 
belajar)12 
 
Menurut Ngalimun pembelajaran superitem ini dengan cara memberikan 

tugas kepada siswa secara bertingkat dan bertahap dari simple ke kompleks, berupa 

pemecahan masalah. Sintaksnya adalah ilustrasikan konsep konkret dan gunakan 

analogi, berikan latihan soal bertingkat, berikan soal tes bentuk superitem, yaitu 

mulai dari mengolah informasi, koneksi informasi, integrasi, dan hipotesis.13 

Superitem adalah sebuat teknik pemberian tugas kepada siswa oleh guru, yang 
dimulai dari tugas yang sederhana meningkat pada yang lebih kompleks 
dengan memperhatikan tahap individu siswa, Karakteristik soal-soal bentuk  
superitem yang memuat konsep dan proses yang makin tinggi tingkat 
kognitifnya tersebut, memberi peluang kepada siswa dalam mengembangkan 
pengetahuannya dan memahami hubungan antar konsep, Kemampuan 
memahami hubungan antar konsep, kematangan dalam bernalar dan 
keterlibatan secara aktif dalam pembelajaran merupakan bagian yang 
diperlukan dalam memecahkan masalah.14 
Senada dengan hal di atas, Miftahul Huda menerangkan bahwa pembelajaran 

superitem merupakan model pembelajaran yang dimulai dari tugas yang sederhana 

kemudian meningkat pada tugas yang lebih kompleks. Model superitem dirancang 

agar dapat membantu siswa dalam memahami hubungan antarkonsep. Ia juga 

ditujukan untuk memacu kematangan penalaran siswa.15 

Karakteristik soal-soal superitem, yang didalamnya memuat konsep dan 
proses yang makin tinggi tingkat kognitifnya, memberi peluang kepada siswa 

                                                           
12 Ngalimun, Strategi Dan Model Pembelajaran, (Yogjakarta:Aswaja Pressindo.2014), hlm, 

27 
13 Ibid, hlm.179 
14

 http. Model Pembelajaran Superitem _ AsikBelajar.Com.htm 
15 Miftahul Huda, Model-Model Pembelajaran, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar Offset.2013), 

hlm. 257 
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dalam mengembangkan pengetahuan dan memahami hubungan antarkonsep. 
Hal ini diperkuat oleh Lajoie (1991) yang menyatakan bahwa superitem yang 
menyatakan bahwa superitem didesain, salah satunya, untuk meningkatkan 
penalaran matematis tentang konsep matematika. Disamping itu, soal-soal 
superitem diharapkan lebih menantang dan keterlibatan siswa dalam 
pembelajaran, sebaliknya, guru dapat melakukan diagnostik selama 
pembelajaran, sehingga perkembangan penalaran siswa dapat dimonitor lebih 
dini.16  
 
Dari uraian di atas tentang pengertian model pembelajaran superitem dapat 

disimpulkan Pembelajaran superitem adalah Pembelajaran menggunakan tugas 

bentuk superitem adalah pembelajaran yang dimulai dari tugas yang sederhana 

meningkat pada yang lebih kompleks dengan memperhatikan tahap individu siswa. 

Dalam pembelajaran tersebut digunakan soal-soal bentuk superitem. Alternatif 

pembelajaran yang direkomendasikan Sumarmo tersebut, dirancang agar dapat 

membantu siswa dalam memahami hubungan antar konsep. Juga membantu dalam 

memacu kematangan penalaran siswa. Hal itu dilakukan agar siswa dapat 

memecahkan masalah. 

a.  Keunggulan Model Pembelajaran Superitem 
Adapun model pembelajaran superitem memiliki beberapa keunggulan 
diantaranya sebagai berikut: 

1. Dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk memahami situasi 
permasalahan secara bertahap sesuai dengan kesiapannya. 

2. Dapat menentukan bantuan seperti apa yang dibutuhkan siswa berdasarkan 
jawaban atau repons yang mereka berikan atas soal-soal superitem.17 

b.  Kelemahan Model Pembelajaran Superitem  
Adapun model pembelajaran superitem memiliki beberapa kelemahan 
diantaranya sebagai berikut: 

1. Kesulitan dalam membuat atau menyusun butir-butir soal bentuk superitem 
2. Beragamnya respons yang diberikan siswa atas soal-soal tersebut. Dalam 

hal ini, persiapan guru menjadi keniscayaan untuk mengganti sipasinya.18 

                                                           
16 Ibid., hlm.58 
17 Ibid, hlm. 260 
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Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa kelebihan model pembelajaran 

superitem yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa memecahkan 

permasalahan sendiri dengan cara memahami situasi secara bertahap dan guru bisa 

memberikan bantuan yang tepat kepada siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

yang belum diketahui siswa, sementara kekurangan metode ini terletak kesulitan 

dalam membuat atau menyusun soal bentuk superitem itu sendiri. 

2. Hasil Belajar 

 Secara sederhana yang dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah 

kemampuan yang diperoleh anak melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu 

bentuk perubahan prilaku yang relatif menetap.19 

Hasil belajar meliputi pemahaman konsep (aspek kognitif), keterampilan 

proses (aspek psikomotor), dan sikap siswa (aspek afektif). Untuk lebih jelasnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pemahaman konsep 

Pemahaman adalah kemampuan untuk menyarap arti dari materi atau bahan 

yang dipelajari, berdasarkan pengertian ini Bloom mengatakan pemahaman adalah 

seberapa besar siswa mampu menerima, menyarap, dan memahami pelajaran guru 

yang diberikan kepada siswa, atau sejauh mana siswa mampu memahami serta 

                                                                                                                                                                      
18 Ibid, hlm. 260 
19Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran di Sekolah Dasar,(Jakarta:Kencan 

Prenada Media Group). hlm.5 
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mengerti apa yang dia baca, yang dilihat, yang dialami, dan yang ia rasakan berupa 

hasil penelitian atau observasi langsung yang dilakukan. 

b. Keterampilan Proses 

Keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam individu siswa. Keterampilan 

berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efektif dan 

efesien untuk mencapai hasil tertentu, termasuk kreatifitasnya. 

c. Sikap 

Sikap tidak hanya aspek mental semata, melainkan pula aspek respons fisik. 

Sikap terdiri dari atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu: komponen 

kognitif, afektifm dan konatif. Komponen kognitif merupakan refresentasi apa 

yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen afektif yaitu perasaan 

yang menyangkut emosional, dan komponen konatif merupakan aspek 

kecenderungan berprilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki siswa.20 

Menurut Nana Sujana, jenis keberhasilan proses belajar siswa  ada 3 yaitu: 

1. Tipe bidang kognitif. Terdiri dari  pengetahuan hapalan (knowladge), 
pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. 

2. Tipe bidang afektif, yang terdir dari receiving / jawaban valuidng 
(peniaian), organisasi dan karakteristik. Nilai atau internalisasi nilai. 

3. Tipe bidang psikomotorik adalah yang terdiri dari gerak refleks 
keterampilan pada gerakan-gerakan dasar krmampuan perceptual 
kemampuan bidang fisik, gerakan-gerakan skill dan kemampuan yang 

                                                           
20 Ibid., hlm.9-10 
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berkenaan dengan non decarsive komunikasi seperti gerakan ekspresif dan 
interpretative.21 

 
Dalam konteks evaluasi hasil belajar, maka ketiga ranah diatas itulah yang 

harus dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan evaluasi hasil belajara. Sasaran 

kegiatan evalusi hasil belajar tersebut seperti halnya, apakah peserta didik dapat 

memeahmi semua bahan atau materi pelajaran yang telah diberikan, ataupun materi 

pembelajran yang telah diberikan sudah dapat diamalkan secara konkrit dalam 

praktek kehidupan sehari-hari. Ketiga ranah tersebur juga menjadi objek penilaian 

hasil belajar. Diantara ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak 

dinilai oleh para guru disekolah karena berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

memahami bahan pelajaran. 

G. Variabel Penelitian  

 Adapun variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel X (penerapan model 

pembelajaran superitem) dan variabel Y (hasil belajar siswa). Hal itu dapat terlihat 

pada seketsa berikut : 

Variabel X     Variabel Y 

  

 

 

 
                                                           

21 Nana Sujana,  Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 
2000), hlm, 50 

Penerapan model 

pembelajaran Superitem 

Hasil Belajar Siswa Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits 
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H. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penulis terhadap variabel penelitian, maka 

penulis memandang perlu diberikan definisi operasional variabel. 

Model pembelajaran Superitem adalah pemberian tugas kepada siswa oleh 

peneliti, yang dimulai dari tugas yang sederhana meningkat pada yang lebih 

kompleks dengan memperhatikan tahap individu siswa, Karakteristik soal-soal 

bentuk  superitem yang memuat konsep dan proses yang makin tinggi tingkat 

kognitifnya tersebut, memberi peluang kepada siswa dalam mengembangkan 

pengetahuannya dan memahami hubungan antar konsep, Kemampuan memahami 

hubungan antar konsep, kematangan dalam bernalar dan keterlibatan secara aktif 

yang diperlukan dalam memecahkan masalah. 

Hasil belajar adalah merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu 

sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

pengembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. 

Tingkat pengembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terseleksinya bahan pelajaran, hasil belajar dapat pula dipahami sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran disekolah yang diberikan oleh 

para dewan guru yang dinyatakan dalam bentuk skor, huruf, angka dan simbol. 

Adapun hasil belajar siswa dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada 

hasil tes siswa setelah proses pembelajaran Al-Qur’an Hadits berlangsung. Tes hasil 

belajar siswa akan dilaksanakan setelah proses pembelajaran yaitu setelah 
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diterapkannya model pembelajaran superitem. Dari hasil (post test) dapat dilihat 

apakah ada perbedaan yang signifikan setelah penerapan model pembelajaran 

superitem pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Hukum Bacaan Lam dan Ra di kelas 

VIII MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura Kab. Oku Timur. 

I. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara dan bersifat teoritis. 

Dalam penelitian, hipotesis adalah alat yang mempunyai kekuatan dalam proses 

inkuiri. Karena hipotesis dapat menghubungkan dari teori yang relevan dengan 

kenyataan yang ada atau fakta, atau dari kenyataan dengan teori yang relevan.22 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara 

kelas kontrol yang tidak diterapkan model pembelajaran superitem dan 

kelas eksperimen yang diterapkan model pembelajaran superitem pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Materi Hukum Bacaan Lam dan Ra di 

kelas VIII MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura Kab. Oku 

Timur  

Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara kelas 

kontrol yang tidak diterapkan model pembelajaran superitem dan kelas 

eksperimen yang diterapkan model pembelajaran superitem pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits Materi Hukum Bacaan Lam dan Ra di kelas 

VIII MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura Kab. Oku Timur 
                                                           

22 Sukardi, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). hlm.41 
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J. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian eksperimen Quasi 

experimental and special design yaitu dengan jenis two-group post-test-only 

design.23  

Adapun langkah-langkah dalam penelitian eksperimen ini adalah 

dimulai dengan membuat hipotesis kasual yang terdiri dari variabel 

independen (bebas) dan variabel dependen (terkait). Langkah berikutnya 

adalah mengukur variabel dependen diikuti dengan memberikan stimulus 

kedalam kelompok yang akan diteliti, dan kemudian mengukur variabel 

dependen yang tidak diberikan stimulus kemudian membandingkannya. 

Berikut ini desain eksperimen yang akan peneliti lakukan.24 

Kelompok eksperimen                            kelompok pembanding  

tete  

 

 

stimulus  

  

 

 

                                                           
23 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta:PT Raja 

Grafindo Persada 2011). hlm , 162 
24 Ibid. hlm, 162  

Tentukan anggota kelompok 

secara acak 

Tentukan jenis lingkungan 

Berikan stimulus 

Lakukan pengukuran variabel 

dependen (post-test) 

Tentukan anggota kelompok 

secara acak 

Tentukan jenis lingkungan 

Tidak diberikan stimulus 

Lakukan pengukuran variabel 

dependen (post-test) 
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2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 

dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

1) Data kualitatif adalah data yang berupa pendapat-pendapat para ahli 

tentang proses pembelajaran anak didik, atau buku-buku literatur, 

dokumentasi, dan sebagainya. 

2) Data kuantitatif adalah data yang berupa angka seperti jumlah guru, 

jumlah murid, sarana dan prasarana di Mts Nurul Chalik Baturaja 

Bungin Martapura Kab. Oku Timur.  

b. Sumber Data 

Adapaun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh 

dari responden yakni murid-murid yang menjadi objek penelitian. Data 

sekunder diperoleh dari kepala sekolah, arsip-arsip yang tersimpan di 

sekolah, meliputi fasilitas pendidikan, jumlah siswa, sarana dan 

prasarana pendidikan di Mts Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura 

Kab. Oku Timur, serta hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik.25 Dalam hal ini populasi 

yang akan diamati adalah seluruh siswa kelas VIII di MTs Nurul Chalik 

Baturaja Bungin Martapura Kab. Oku Timur yang berjumlah 120 orang 

siswa. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. 

Tabel. 1 

Populasi Penelitian 

No Kelas  Jenis kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 VIII.A 14 19 33 

2 VIII.B 14 16 30 

3 VIII.C 13 20 33 

4 VIII.D 15 15 30 

 Jumlah  54 66 126 

 

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.26 Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi 

jika subyeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih.27 Jumlah yang akan menjadi sampel penelitian ini adalah jumlah 

                                                           
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2006), hlm. 61 
26 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alafabeta, 2009). hlm.62 
27 Arikunto, Op.Cit, hlm. 130 
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siswa dua kelas yaitu sebanyak 60 siswa. Kelas yang akan dijadikan 

sampel adalah kelas VIII.A sebagai kelas kontrol dan VIII.C sebagai kelas 

eksperimen untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.  

Tabel. 2 

Sampel Penelitian 

No Kelas Jenis kelamin Jumlah Keterangan 

Laki-Laki Perempuan 

1 VIII.A 14 19 33 Kelas kontrol 

2 VIII.C 13 20 33 Kelas eksperimen  

Jumlah 27 39 66  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan sejarah 

berdirinya MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura Kab. Oku 

Timur, keadaan guru, keadaan siswa dan sebagainya. 
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b. Metode Tes 

Tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang obyektif 

sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul 

digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau 

tingkah laku individu.28 Tes yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah Pos-test. Post-test dilaksanakan setelah model pembelajaran 

superitem diterapkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran Al-Qur’an Hadits yang telah diajarkan. 

5. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Uji Coba Instrumen 

1. Validitas Tes  

 Analisis validitas instrumen tes dalam penelitian ini bertujuan untuk 

melihat instrument mana yang layak diberikan kepada sampel penelitian. 

Analisis validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

korelasi point biserial dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

= koefisien korelasi biserial 

                                                           
28 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 

66 
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 = rerata skor dari subyek yang menjawab benar item yang dicari 

validitasnya 

= Rerata skor total  

= standar deviasi dari skor total 

P = Proporsi siswa yang menjawab benar 

Q = Proporsi siswa yang menjawab salah  

Instrumen tes yang telah diberikan kepada siswa yang berjumlah 15 soal 

dilakukan analisis uji instrumen dengan hasil analisis sebagai berikut: 

Tabel. 3 

Analisis Hasil Uji Coba Instrumen Post Test  

Butir Soal  
 

 

Status 

1 0.674 0.361 Valid 

2 0.665 0.361 Valid 

3 0.367 0.361 Valid 

4 0.89 0.361 Valid 

5 0.159 0.361 Invalid 

6 0.438 0.361 Valid 

7 0.487 0.361 Valid 

8 0.739 0.361 Valid 
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9 0.387 0.361 Valid 

10 0.745 0.361 Valid 

11 -0.881 0.361 Invalid 

12 0.656 0.361 Valid 

13 0.636 0.361 Valid 

14 0.469 0.361 Valid 

15 0.327 0.361 Invalid 

 

2. Realibilitas 

 Realibilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkaan sejauh mana 

hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran berulang 

terhadap gejalah yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Analisis 

realibilitas dilakukan setelah analisis uji validitas, analisis ini bertujuan 

untuk melihat realibilitas instrumen yang akan diberikan. Rumus yang 

digunakan dalam penelitian menggunakan K-R 20 sebagai berikut: 

r11 =   

Keterangan: 

  r11 = reabilitas instrumen secara keseluruhan 

k = banyaknya butir pertanyaan  

Vt = Varians total (7,4899) 

P = proporsi subjek yang menjawab benar 
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q = proporsi yang menjawab salah 

∑pq = jumlah perkalian p dan q 

Instrumen tes yang telah diuji dengan menggunakan rumus akan diuji 

realibilitasnya. Berikut ini contoh realibilitas soal post test. 

K = 15 

Vt = 89,97 

∑pq = 3,23 

Maka memasukan seluruh nilai kedalam rumus KR- 20. 

 r11 =   

   = (  

   =  (  

    = 1,07 x 0,96    

    = 1,02 

Interpretasi nilai r 11 mengacu pada pendapat Gullfred. 

r 11 < 0,20  Realibilitas : Sangat Rendah  

0,20 < r 11  0,40 Realibilitas : Rendah  

0,40 < r 11  0,70 Realibilitas : Sedang  

0,70 < r 11  0,90 Realibilitas : Tinggi  

0,90 < r 11  1,00  realibilitas: Sangat Tinggi 
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b. Analisis Data Tes 

1. Uji Persyaratan   

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas merupakan syarat 

sebulum dilakukan uji –t. data termasuk terdistribusi normal jika 

terletak di (-1 < Km < 1). 

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: 

1) Menghtiung Rentang data  

Rank=Data Terbesdar-Data terkecil 

2) Menghitung banyak kelas interval 

K=1+3,3 Log n 

Keterangan : K= Banyak kelas interval 

N= Banyak sampel penelitian 

 

3) Menghitung Panjang Kelas (P) 

P =  

4) Menghitung rata-rata dari masing-masing kelompok data  

 =     

Keterangan : 
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  =Nilai Rata-Rata  

fi= frekuensi yang sesuai dengan tanda interval kelas 

xi= Tanda Interval 

5) Menentukan modus 

L +     

6) Menentukan varians simpangan baku 

   =  

Keterangan: 

= simpangan baku/standar deviasi 

fi = frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas interval 

xi = tanda kelas interval 

n= Jumlah sampel 

7) Uji Normalitas dengan menentukan kemiringan kurva, dengan 

rumus: 

   

Keterangan: 

Km = Kemiringan kurva 
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= Modus  

= Nilai rata-rat 

b)  Uji Homogenitas 

Data hasil tes dari dua sampel akan mempunyai sebaran yang 

homogen apabila harga  <  dan data tidak 

homogen apabila harga  > . Jika tes tergolong 

homogen, maka sampel tersebut adalah refresentatif atau 

dapat mewakili populasi yang ada. Untuk menguji 

homogenitas varians ( ) digunakan rumus: 

        

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut homogen atau tidak 

maka  dibandingkan dengan  dengan dk pembilang =(Na-1) dan dk 

penyebut =(Nb-1) 

Keterangan: 

Na = Banyaknya data variansnya terbesar 

Nb = Banyaknya data variansnya terkecil 

Dalam hal ini jika  <   maka varians-varians adalah 

homogen. Jika sudah diketahui bahwa kedua data berdistribusi normal dan 

homogen maka dapat dilanjutkan ketahap uji –t hipotesis 
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c) Uji Hipotesis  

Guna membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan dan 

untuk mendapatkan suatu kesimpulan maka tes akhir 

pembelajaran yang diberikan kepada siswa dianalisis dengan 

menggunakan uji –t denagan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

t = t Hitung 

 Rata-rata nilai siswa yang belajar menggunakan metode 

pembelaran superitem  

Rata-rata nilai siswa yang belajar menggunakan metode 

pembelajaran konvensional  

Jumlah siswa yang belajar menggunakan metode 

pembelaran superitem  

Jumlah siswa yang belajar menggunakan metode 

pembelajaran konvensional 

Nilai varians siswa yang belajar menggunakan metode 

pembelaran superitem  

Nilai siswa yang belajar menggunakan metode 

pembelajaran konvensional 
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Nilai varians gabungan  

K. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini secara keseluruhan terdiri atas lima bab. Masing-masing bab  

memuat konsep, pemikiran yang terkait tema penelitian, yaitu: 

BAB I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah,          

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, 

variabel, hiptoesis, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Landasan Teori , menjelaskan tentang pengertian model 

pembelajaran superitem dan langkah-langkahnya, pengertian hasil belajar, faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

BAB III Lokasi Penelitian , terdiri dari riwayat singkat, letak geografis, visi 

dan misi, jumlah guru dan siswa, serta sarana dan prasarana yang ada di MTs Nurul 

Chalik Baturaja Bungin Martapura Oku Timur. 

BAB IV Analisis Data, merupakan tahap analisis data tentang penerapan 

model pembelajaran superitem pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits materi Hukum 

Bacaan Lam dan Ra di kelas VIII MTs Nurul Chalik Baturaja Bungin Martapura Oku 

Timur.. 

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. 


