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ABSTRAK 
 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada di Sekolah Menengah Atas 
sangat menarik sekali jika disampaikan oleh guru dengan model atau metode 
pembelajaran yang inovatif, sedangkan model atau metode yang digunakan oleh guru 
dalam menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam terkenal metode yang 
konvensional saja. Salah satu model atau metode yang inovatif tersebut adalah 
metode trading place, metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik lebih 
mengenal, tukar menukar pendapat dan mempertimbangkan gagasan, nilai atau 
pemecahan baru terhadap berbagai masalah. Masalah yang akan diteliti dalam skripsi 
ini adalah bagaimana hasil belajar siswa kelas XI MIA I sebelum diterapkan metode 
trading place pada mata pelajaran Al-Islam materi perilaku terpuji di SMA 
Muhammadiyah 6 Palembang?, bagaimana hasil belajar siswa kelas XI MIA I setelah 
diterapkan metode trading place pada mata pelajaran Al-Islam materi perilaku terpuji 
di SMA Muhammadiyah 6 Palembang?, dan bagaimana pengaruh penerapan metode 
Trading Place pada mata pelajaran Al-Islam materi perilaku terpuji terhadap hasil 
belajar siswa kelas XI MIA di SMA Muhammadiyah 6 Palembang?. 

Analisis dalam skripsi ini adalah menggunakan tes t untuk mengetahui adanya 
pengaruh antara hasil belajar kelas XI MIA I sebelum dan sesudah diterapkannya 
metode trading place. Presentase nilai hasil belajar sebelum diterapkan metode 
trading place yang dikategorikan tinggi 3 orang siswa (12,5%), sedang17 orang siswa 
(70,83%), dan rendah 4 orang siswa (16,67%). Untuk nilai hasil belajar setelah 
diterapkan metode trading place dikategorikan tinggi 7 orang siswa (29,17%), sedang 
14 orang siswa (58,33%), dan rendah 3 orang siswa (12,5%). Dari perhitungan rata-
rata hasil belajar sebelum dan sesudah diterapkan metode trading place terdapat hasil 
perbandingan yaitu 74,16 – 60 = 14,16. Berdasarkan analisis data dengan rumus tes t 
didapat nilai perhitungan tes t lebih besar dari pada t-tabel, baik pada taraf signifikan 
5% maupun pada taraf signifikan 1% dengan rician 2,07 < 11,89 > 2,81 yang berarti 
Ha diterima dan Ho ditolak. Maka kesimpulan dari penelitian ini yakni terdapat 
pengaruh hasil belajar sebelum diterapkan metode trading place dengan setelah 
diterapkan metode trading place siswa kelas XI MIA I mata pelajaran Al-Islam 
materi perilaku terpuji di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Penerapan trading 
place berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan 

perwujudan setiap individu. Karena tujuan pendidikan pada umumnya adalah 

menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan 

potensinya secara optimal. Potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan 

salah satunya adalah kemampuan yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran. 

Dalam hal ini pendidikan juga tergantung pada guru (pendidik) pada tahap 

pelaksanaannya. Pada proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar kepada siswa. Oleh karena 

itu, guru sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Setiap guru pazti 

menginginkan tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien, maka penguasaan 

materi tidaklah cukup. Ia harus menguasai berbagai teknik atau metode penyampaian 

yang tepat dalam proses belajar mengajar. Ia juga dapat mempergunakan metode 

mengajar secara bervariasi, sebab masing-masing metode memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Sehingga dalam penggunaannya guru harus menyesuaikan dengan 

materi yang diajarkan dan kemampuan siswa. Dari penjelasan diatas Allah SWT 

menegaskan didalam Al-Qur’an surat Ar-Rahman ayat 1-4 sebagai berikut: 
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“(Tuhan) yang Maha pemurah. Yang telah mengajarkan Al Quran. Dia menciptakan 

manusia. Mengajarnya pandai berbicara.”(QS. Ar-Rahman: 1-4). 

Seiring dengan kemajuan teknologi pada saat ini pembelajaran terus 

mengalami perkembangan yang pada dasarnya pembelajaran merupakan suatu upaya 

untuk membantu peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang dalam pendidikan. 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis 

dan syarat perkembangan.1 Oleh sebab itu pendidikan didesain guna memberikan 

pemahaman serta meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar peserta didik. 

Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan minat siswa, memperluas 

dan mengembangkan keilmuan mereka, dan membantu mereka agar mampu 

menjawab tantangan dan gagasan baru di masa mendatang.2 

Oleh karena itu, guru dapat mengguanakan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan dalam mata pelajaran Al-Islam yaitu metode 

trading place. Metode trading place adalah metode pembelajaran yang 

memungkinkan siswa lebih mengenal, tukar-menukar pendapat dan 

mempertimbangkan pendapat gagasan, nilai atau pemecahan baru terhadap berbagai 

masalah. Dengan menerapkan metode trading place, siswa diharapkan mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai sebuah masalah yang telah ditentukan 

                                                           
1 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 

1 
2 Miftahul Huda, Cooperative Learning (Metode, Tekknik, Struktur dan Model Terapan), cet. 

ke-7, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 3. 
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dengan cara menuliskannya pada catatan. Setelah itu siswa menawarkan gagasannya 

kepada siswa lain melalui berdiskusi. Hal ini dilakukan agar siswa dapat bertukar 

pendapat dengan siswa lain sehingga memperluas pemahaman siswa terhadap 

pemikiran-pemikiran siswa lain. Kegiatan ini bisa digunakan untuk menstimulasi 

keterlibatan siswa dalam pelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan ini juga 

mengingatkan siswa untuk mendengar secara cermat dan membuka diri terhadap 

bermacam pendapat.3 Dengan kegiatan seperti itulah guru dapat mengetahui hasil 

belajar siswa. Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut 

kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. 

Salah satu faktor pendukung keberhasilan dari tujuan pendidikan adalah 

tenaga pengajaran/pendidikan atau guru, karena sebaik apapun sistem yang ada, maka 

gurulah yang akan menerapkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Guru adalah 

pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima 

dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak orang tua 

mereka ini tatkala menyerahkan anaknya pada guru. Guru dalam hal ini erat 

hubungannya dalam memberikan ilmu pengetahuan terhadap siswa dalam 

pembelajaran sebab dalam Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu sesuai 

dengan firman Allah:4 

                                                           
3 Melvin L. Silberman, Actif Learning101 Cara Belajar Siswa Aktif, cet. VIII, (Bandung: 

Nuansa Cendekia, 2013), hlm. 109. 
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 543. 
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$ pκ š‰ r'̄≈tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% öΝ ä3s9 (#θßs ¡¡ x�s? †Îû Ä§ Î=≈yf yϑø9 $# (#θßs|¡ øù$$ sù Ëx|¡ ø�tƒ ª!$# öΝä3s9 ( 
#sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“ à±Σ$# (#ρ â“ à±Σ $$ sù Æìsùö� tƒ ª! $# t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝ ä3ΖÏΒ tÏ% ©!$#uρ (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 
ª!$#uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? ×�� Î7yz  

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

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

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", 

Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. AL 

Mujadalah: 11). 

Kedudukan guru sebagai pendidik, sangat berperan penting dalam 

pembentukan nilai- nilai positif dalam diri siswa. Menurut Nurlaila dan Alpiyanto, 

konsep ideal seorang guru ialah sosok manusia yang digugu dan ditiru yakni apa yang 

dikatakan guru merupakan sesuatu yang pantas dipercaya oleh murid dan apa yang 

dilakukan guru, merupakan teladan bagi muridnya.5 Namun, kurangnya penguasaan 

terhadap berbagai jenis metode pembelajaran menjadi kendala dalam memilih dan 

menentukan metode pembelajaran.6 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang merupakan sekolah yang ditopang 

dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan tetapi sebagian guru pengajar 

belum menguasai metode-metode modern. Sehingga hal itu membuat siswa kurang 

                                                           
5 Nurlaila dan Alpiyanto, Kualitas Guru Agama Abad XXI, cetakan pertama, (Palembang: 

Tunas Gemilang, 2012), hlm. 68. 
6 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, cet. ke-4, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), hlm. 82. 
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memahami pembelajaran dengan luas. Khususnya pada materi seperti perilaku 

terpuji, guru hanya menjelaskan materi dengan sekilas saja tidak dijelaskan dengan 

maksimal seperti mengadakan simulasi yang berkaitan dengan materi khususnya 

perilaku terpuji. 

Berdasarkan observasi dan wawancara kepada salah satu guru mata pelajaran 

Al-Islam yaitu dengan ibu Elphawati, S. Ag yang telah dilakukan pada saat Praktek 

Pengalaman Lapangan Kependidikan di SMA Muhammadiyah 6 Palembang tanggal 

08 September 2014, peserta didik menunjukkan gejala-gejala belajar sebagai berikut: 

1. Peserta didik kurang aktif di dalam proses pembelajaran, seolah-olah peserta 

didik menonton dengan apa yang dikatakan oleh guru. 

2. Rendahnya minat belajar peserta didik dan merasa kesulitan dalam 

menyampaikan pendapat di dalam kelas. 

3. Guru Pendidikan Agama Islam kurang kreatif dalam menyampaikan 

pembelajaran karena sebagian besar menggunakan metode ceramah, sehingga 

guru maupun siswa kadang-kadang merasa bosan. 

4. Ketika guru sedang menjelaskan, masih banyak siswa yang bermain, berbicara 

dengan teman, dan tidak memperhatikan. 

Hal ini terjadi, karena guru sebagian besar menggunakan metode 

pembelajaran yang membosankan, sehingga siswa kurang tertarik untuk 

memperhatikan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran khususnya mata 

pelajaran Al-Islam, perlu adanya metode pembelajaran yang tepat dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk melakukan 

penelitian tentang “PENERAPAN METODE TRADING PLACE PADA MATA 

PELAJARAN AL-ISLAM MATERI PERILAKU TERPUJI TERHADAP HASIL 

BELAJAR SISWA KELAS XI MIA (MATEMATIKA IPA) I SMA 

MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan fenomena yang tampak pada observasi awal penulis, maka dapat 

diidentifikasikan masalah penerapan metode trading place pada mata pelajaran Al-

Islam materi perilaku terpuji terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIA I SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang. Ditinjau dari pelaksanaan proses pembelajaran yakni 

sebagai berikut: 

1. Masih banyak siswa yang kurang tertarik dengan mata pelajaran Al-Islam. 

2. Kurangnya pengetahuan guru mata pelajaran dalam menggunakan model-

model pembelajaran yang moderen. 

3. Dari segi hasil belajar masih banyak siswa yang belum memenuhi standar 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah: 

1. Bagaimana hasil belajar siswa kelas XI MIA I sebelum penerapan metode 

Trading Place pada mata pelajaran Al-Islam materi perilaku terpuji di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang? 
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2. Bagaimana penerapan metode Trading Place pada mata pelajaran Al-Islam 

materi perilaku terpuji terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIA I di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa kelas XI MIA I setelah penerapan metode 

Trading Place pada mata pelajaran Al-Islam materi perilaku terpuji di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas XI MIA I sebelum penerapan 

metode Trading Place pada mata pelajaran Al-Islam materi perilaku 

terpuji di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas XI MIA I setelah penerapan 

metode Trading Place pada mata pelajaran Al-Islam materi perilaku 

terpuji di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan metode Trading Place 

pada mata pelajaran Al-Islam materi perilaku terpuji terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI MIA I di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga sekolah terkait, dalam 

meningkatkan proses pembelajaran dengan metode trading place pada mata 

pelajaran Al-Islam, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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b. Secara Praktis 

1) Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam 

penerapan langsung tentang meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

metode trading place pada mata pelajaran Al-Islam di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang 

2) Guru mata pelajaran Al-Islam SMA Muhammadiyah 6 Palembang, 

dapat menambah pengetahuan mengenai metode-metode pembelajaran 

modern dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

3) Bagi program studi PAI dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Fatah Palembang, sebagai tambahan kepustakaan yang dapat 

digunakan sebagai salah satu sumber karya ilmiah lebih lanjut. 

E. Kerangka Teori 

1. Penerapan Metode Trading Place 

Konsep Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.7 Sedangkan menurut beberapa 

ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu 

teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

                                                           
7Department Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1997), hlm. 772 
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terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian 

atau aplikasi suatu cara atau metode suatu yang akan diaplikasikannya.8 

Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani ’metodos”. Kata 

ini terdiri dari dua kata: yaitu metha yang berarti melalui atau melewati dan hodos 

yang berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.9 Metode pembelajaran juga 

didefinisikan sebagai cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah 

lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi 

dalam  melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam 

arti tujuan pengajaran tercapai.10 Didalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 67 

ditegaskan tentang metode, sebagai berikut: 

$ pκ š‰ r'̄≈tƒ ãΑθß™ §�9$# õ$Ïk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅ yèø� s? $yϑ sù |Møó̄= t/ …çµtG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $#uρ 

š�ßϑÅÁ÷è tƒ zÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÍ� Ï�≈s3ø9 $#    

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika 

tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan 

amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah 

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”  (QS. Al-Maidah:67). 

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana Rosulullah menyampaikan apa 

yang diperintahkan Allah sebagai tujuan dari ajaran agama Islam. Jadi metode adalah 

suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

                                                           
8http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581, diakses 29-04-2015, 12.54. 
9 Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo, 2011), hlm. 161.  
10 Ismail Sukardi, Model-Model Pembelajaran Modern, (Jogjakarta: Tunas Gemilang Press, 

2013), hlm. 29. 
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Menurut Melvin L. Silberman metode trading place adalah metode 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik lebih mengenal, tukar menukar 

pendapat dan mempertimbangkan gagasan, nilai atau pemecahan baru terhadap 

berbagai masalah11. 

Metode trading place pada prinsipnya, memungkinkan siswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga para peserta didik saling tukar pendapat dan 

mempertimbangkan gagasan, nilai atau ide baru tentang berbagai masalah.  Metode 

trading place ini merupakan, “cara yang baik untuk mengembangkan penyikapan diri 

atau pertukaran aktif terhadap berbagai sudut pandang”12. 

Dengan metode trading place, siswa diharapkan mampu menjawab 

pertanyaan- pertanyaan mengenai sebuah masalah yang telah ditentukan dengan cara 

menuliskannya pada catatan. Setelah itu siswa menawarkan gagasannya kepada siswa 

lain melalui berdiskusi. Hal ini dilakukan agar siswa dapat bertukar pendapat dengan 

siswa lain sehingga memperluas pemahaman siswa terhadap pemikiran-pemikiran 

siswa lain. 

Kegiatan ini digunakan untuk menstimulasi keterlibatan siswa dalam 

pelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan ini juga mengingatkan kepada siswa 

                                                           
11Ibid. , hlm. 130.  
12  Ninah Hasanah, Efektivitas Model Pembelajaran Aktif Tipe Trading Place Berorientasi 

Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Membaca Artikel Ilmiah Populer, (Garut:STKIP Garut, 2013), 
hlm. 4. 
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untuk mendengarkan secara cermat dan membuka diri terhadap bermacam 

pendapat13.  

Prosedur yang dapat ditempuh untuk melakukan kegiatan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Berikan label nama kepada tiap siswa. Perintahkan siswa untuk menuliskan 

nama mereka pada label dan mengenakannya. 

b. Perintahkan siswa untuk berpasangan dan memperkenalkan diri kepada siswa 

lain. Kemudian perintahkan pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi 

pendapat tentang jawaban atas pertanyaan atau pernyataan provokatif yang 

memancing opini mereka tentang persoalan seputar materi yang anda ajarkan. 

• Contoh pertanyaannya adalah: “Apa pengertian dari Amanah?” 

• Contoh pertanyaannya adalah: “Mengapa seseorang harus memiliki sikap 

amanah?” 

c. Ucapkan, “kerjakan sekarang”, dan arahkan siswa untuk bertukar label nama 

atau tanda pengenal mereka dengan pasangannya dan kemudian menemui 

siswa lain. Perintahkan siswa, bukannya untuk memperkenalkan diri, 

melainkan berbagi pendapat dari siswa yang merupakan pasangan sebelumnya 

(yakni siswa yang label/tanda pengenalnya ia kenakan sekarang). 

d. Selanjutnya, perintahkan siswa untuk berganti label nama lagi dan mencari 

siswa lain untuk diajak bicara, dan berbagi pendapat dari siswa yang tanda 

pengenalnya ia kenakan sekarang. 
                                                           

13 Melvin L. Silberman, Op. Cit, hlm. 109. 
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e. Lanjutkan proses itu hingga sebagian besar siswa telah saling bertemu. 

Kemudian katakan kepada tiap siswa untuk mendapatkan kembali label 

namanya sendiri14. 

Implikasi yang ditimbulkan pada pembelajaran dikelas akibat penerapan 

metode trading place adalah 

a. Temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa secara umum metode 

trading place lebih baik daripada model pembelajaran konvensional dalam 

memecahkan masalah. Hal ini dapat dilihat dari pembelajaran metode trading 

place lebih banyak menekankan keterlibatan siswa dalam mencari dan 

menemukan solusi yang kretif mengenai masalah yang diberikan oleh guru. 

Guru hanya bertugas sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 

b. Siswa menjadi termotivasi belajar dikelas karena guru memberikan 

kesempatan lebih banyak ke siswa untuk mencari informasi sendiri mengenai 

materi yang dibahas. 

2. Hasil Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hasil adalah sesuatu yang menjadi 

akibat dari usaha.15 Kata atau istilah belajar bukanlah sesuatu yang baru, sudah sangat 

dikenal secara luas, namun dalam pembahasan ini masing-masing para ahli memiliki 

pemahaman dan definisi yang berbeda-beda, walaupun secara praktis masing-masing 

kita sudah sangat memahami apa yang dimaksud dengan belajar tersebut. Menurut R. 

                                                           
14Ibid., hlm. 9-10. 
15Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, (Surabaya: Terbit 

Terang. 1999), hlm. 149 
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Gegne belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme berubah prilakunya 

sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak 

dapat dipisahkan. Dan ia menyebutkan bahwa belajar dimaknai sebagai suatu proses 

untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan 

tingkah laku.16 

Dalam bahasa Arab, belajar bepadanan dengan kata ta’allum sebagai salah 

satu sumber pengetahuan. Menggunakan kata ta’allum untuk proses penangkapan dan 

penyerapan pengetahuan yang bersifat maknawi serta berpengaruh pada prilaku. 

Mustafa Fahmi menyebutkan bahwa ta’allum adalah istilah yang menggambarkan 

proses perubahan prilaku dan pemindahan pengetahuan.17 Dari penjelasan diatas 

terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 102 sebagai berikut:18 

Νèδ”�àÒtƒ Ÿω uρöΝ ßγãè x�Ζtƒ $tΒö βθ çΗ©>yètGtƒ uρ 4    

“dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya….” 
 

Surya mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil dan pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.19 

Adapun menurut Burton dalam Usman dan Setiawati belajar dapat diartikan sebagai 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu 

                                                           
16 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2012), hlm. 1 
17 Mahmud, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 62 
18 Tim Produksi Indiva, Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: Pustaka Al-

Hanan, 2010), hlm. 16 
19Syaiful Bahri Jamarah,Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 13 
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dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya. Sementara itu menurut 

pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh aspek tingkah laku.20 Dari pernyataan diatas, ditegaskan dalam Al-Qur’an 

surat Al-Anfaal ayat 53 sebagai berikut: 

y7Ï9≡sŒ  χr' Î/ ©!$# öΝs9 à7tƒ #Z�Éi� tó ãΒ ºπyϑ ÷è ÏoΡ $ yγyϑyè ÷Ρr& 4’n? tã BΘöθ s% 4®Lym (#ρ ç�Éi� tóãƒ $ tΒ öΝÍκ Å¦à�Ρr' Î/   āχr& uρ 

©! $# ìì‹ Ïϑy™ ÒΟŠÎ=tæ     

“(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak 

akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, 

hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan 

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Anfaal:53) 

Dari ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar itu adalah suatu 

aktifitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk 

memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga 

memungkinkan seseorang terjadinya perubahan prilaku yang relatif tetap baik dalam 

berfikir, merasa, maupun dalam bertindak. 

Berdasarkan uraian tentang konsep belajar di atas, dapat dipahami makna 

hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

                                                           
20 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 2 
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menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan 

belajar. Pengertian tentang hasil belajar sebagaimana diuraikan di atas dan dipertegas 

oleh Nawawi yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan 

dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran 

tertentu.21 Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku seperti telah 

dijelaskan dimuka. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas 

mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik.22 

Adapun menurut Dymiati dan Mudjiono mengatakan bahwa hasil belajar 

adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan 

pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala 

nilai berupa huruf atau kata atau simbol.23 Ada juga yang mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan 

belajar yang dilakukannya.24 

Howard Kingsley membagi 3 macam hasil belajar yaitu keterampilan dan 

kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita, yang masing-masing 

golongan dapat diisi dengan bahan yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah.25 

Menurut Hamalik hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

                                                           
21Ibid,..,hlm 5 
22 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,(Bandung: PT Rosda Karya, 

2013), hlm. 3 
23 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2013), hlm. 38 
24Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Presindo, 2012), 

hlm. 15 
25 Nana Sudjana,Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2013), hlm. 45  
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pengertian dan sikap-sikap serta kemampuan peserta didik.26 Sementara Sudjana 

mengatakan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah menerima pengalaman belajarnya. Menurut Sudijarto (1993), hasil belajar 

adalah tingkat pernyataan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.27 Kemudian menurut 

Sudijarto, hasil belajar adalah tingkat pernyataan yang dicapai oleh siswa dalam 

mengikuti program pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. 

Karenanya, hasil belajar siswa mencakup tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.28 Jadi dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah 

mengikuti proses belajar mengajar.29 

Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Evaluasi adalah penilaian 

terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

sebuah program.30 Kemudian Sudirman N mengemukakan bahwa penilaian atau 

evaluasi berarti suatu tindakan untuk menentukan nilai sesuatu. Sebagai alat penilaian 

                                                           
26 Oemar Hamalik,Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 31 
27Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 189. 
28Ibid.,  hlm. 209. 
29 Kunandar,Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013) Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 62 
30 Muhibin Syah,Psikologi Belajar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 197 
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hasil pencapaian tujuan dalam pengajaran, evaluasi harus dilakukan secara terus 

menerus.31 

Dalam mengamati dan meneliti hasil belajar, peneliti akan mengacu pada 

indikator hasil belajar. Menurut Ahmadi dan Suriyono, suatu proses perubahan baru 

dapat dikatakan sebagai hasil belajar jika memiliki ciri-ciri, yaitu:32 

a. Terjadi Secara Sadar 

Artinya individu yang mengalami perubahan itu menyadari akan perubahan 

yang terjadi pada dirinya. 

b. Bersifat Fungsional 

Artinya perubahan yang memberikan manfaat yang luas. Setidaknya 

bermanfaat ketika siswa akan menempuh ujian atau bahkan bermanfaat bagi 

siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sehari-hari, 

terutama dalam menjaga kelangsungan hidupnya. 

c. Bersifat Aktif dan Positif 

Aktif artinya perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan 

usaha dan aktivitas dari individu sendiri untuk mencapai perubahan tersebut. 

Sedangkan positif artinya baik, bermanfaat, sesuai dengan harapan, dan 

mengandung nilai tambah bagi individu. 

 

                                                           
31 Syaiful Bahri Djamarah,Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif,(Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 245 
32Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), 

hlm. 57-58. 
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d. Bukan Bersifat Sementara 

Artinya perubahan yang dialami tidak bersifat sementara, tetapi bersifat relatif 

permanen. 

e. Bertujuan dan Terarah 

Yaitu perubahan tersebut tidak terjadi tanpa unsur kesengajaan dari individu 

yang bersangkutan untuk mengubah perilakunya. Karenanya, tidaklah mungkin 

orang yang tidak belajar sama sekali akan mencapai hasil belajar yang maksimal. 

f. Mencakup Seluruh Aspek Perilaku 

Perubahan yang timbul karena proses belajar itu pada umumnya mencakup 

seluruh aspek perilaku (kognitif, afektif, psikomotorik). Ketiga aspek tersebut 

saling berkaitan satu sama lain, karena itu perubahan pada aspek biasanya juga 

akan mempengaruhi perubahan pada aspek lainnya. 

3. Pelajaran Al-Islam 

a. Pengertian Al-Islam  

Al-Islam dikenal sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. 

penanaman Al-Islam ini bukanlah hasil ijtihad (hasil pemikiran) Muhammad 

Rasulullah sendiri, melainkan langsung dari Allah SWT. Dalam Al-Qur’an antara 

lain ditegaskan:  

àãΝ ä3s9 zΝ≈n=ó™ M}$#$ YΨƒ ÏŠ MŠÅÊu‘ uρ4 

“Dan Aku ridha Al-Islam sebagai Din kamu.” (Q.S Al-maidah: 3). 
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Adapun pengertian Al-Islam atau Islam menurut Bahasa dan Istilah yaitu 

sebagai berikut:33 

1) Menurut arti bahasa Al-Islam atau Islam mempunyai beberapa arti: 

- Islam dari kata-kata “assalmu”, “assalamu” dan “assalamatu yang 

berarti bersih dan selamat dari kecacatan-kecacatan lahir dan batin. 

- Islam dari kata-kata “assilmu”, dan assalmu” yang artinya 

perdamaian dan keamanan. 

- Islam dari kata-kata “assalamu”, assalmu”, dan “assilmu” yang 

artinya menyerahkan diri, tunduk dan taat . 

2) Adapun menurut istilah arti Al-Islam atau Islam itu adalah agama 

Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkannya tetang pokok-

pokok serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW, 

dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada 

seluruh manusia mengajak mereka untuk memeluknya. 

b. Tujuan dan Ruang Lingkup Al-Islam 

Al-Qur’an surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan, sebagai berikut: 

$ tΒuρ àMø)n= yz £ Åg ø:$# }§ΡM}$#uρ āωÎ) Èβρß‰ç7÷èu‹ Ï9     

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku.” 

 

                                                           
33Endang Saifuddin Anshari, Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, 

(Jakarta: CV Rajawali, 1989), hlm. 73-74. 



 
 

 
 

32 
 

Dari penjelasan ayat diatas tujuan Al-Islam atau Islam itu yaitu 

membina manusia beragama berarti manusia yang mampu melaksanakan 

ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna,  sehingga tercermin 

pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya, dalam rangka mencapai 

kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat.34Adapun ruang lingkup Al-Islam 

atau Islam itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu: 

1) Ruang lingkup dalam arti sempit adalah “arkanul islam” (rukun islam 

yang lima). “Islam adalah, bersaksi tiada tuhan selain Allah dan 

Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan Shalat, menunaikan 

zakat, berpuasa Ranadhan dan haji ke baitullah”. (HR. Muslim). 

2) Ruang lingkup islam dalam arti luas adalah “aqidah, dan akhlak”.35 

a) Aqidah adalah Aqidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan 

atau mengikat, sedangkan dalam pengertiaan Ushuluddin Aqidah 

adalah keyakinan yang kokoh, tertancap didalam hati seseorang. 

b) Akhlak adalah pelengkap dalam ajaran Islam, dalam hal ini 

Rasullulah Saw yang berperan memberikan contoh ideal bagi 

perilaku manusia, ia meletakan prinsip-prisip dasar yang harus 

diikuti manusia agar bersikap lurus, konsisten dan benar, di samping 

mengkaji puncak kebaikan sebagai tujuaan manusia yang paling 

                                                           
34http://pai-umy.blogsport.com/2011/05/dasar-fungsi-dan-tujuan-pendidikan.html?m=1. Di 

akses 26. 04.15. 21.06 
35http://icl.googleusercontent.com/?lite_url=http://ibrohim99.blogspot.com/2012/01/ruang-

lingkup-islam.html?m%3D1&ei=RSVVzz5o&lc=en-ID&geid=2&s=1. di akses 26-0415. 15.26. 
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tinggi. “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. 

(HR.Bukhari & Ahmad). 

Dari penjelasan tentang ruang lingkup Al-Islam diatas, Allah SWT 

menegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 15-16 sebagai berikut:  

Ÿ≅÷δ r' ¯≈tƒ É=≈tGÅ6ø9$# ô‰s% öΝà2 u !$ y_ $ oΨä9θß™u‘ ÚÎit7ãƒ öΝä3 s9 #Z��ÏWŸ2 $ £ϑÏiΒ öΝ çFΨà2 šχθà� øƒéB 

z ÏΒ É=≈tGÅ6 ø9 $# (#θ à�÷è tƒ uρ ∅tã 9�� ÏVŸ2 4 ô‰s% Νà2 u !%ỳ š∅ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈tGÅ2uρ ÑÎ7•Β 

∩⊇∈∪   “ Ï‰ôγtƒ ÏµÎ/ ª!$# Ç∅tΒ yì t7©?$# …çµtΡ≡uθôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7ß™ ÉΟ≈n=¡¡9 $# Νßγã_ Ì�÷‚ãƒ uρ z ÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9 $# †n< Î) 

Í‘θ –Ψ9$#  ÏµÏΡøŒ Î*Î/ óΟÎγƒ Ï‰ôγtƒ uρ 4’ n<Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β ∩⊇∉∪     

“Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan 

kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) 

dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab 

yang menerangkan. dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang 

mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 

mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang 

benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.”(QS. Al-

Maidah: 15-16). 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah suatu teori yang bersangkutan dengan permasalahan 

yang akan kita teliti yang lebih mengkhususkan pengkajian terhadap penelitian-
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penelitian terdahulu yang bersifat relevan.36 Sehubungan tentang penulisan skripsi ini 

berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: 

Dalam skripsi Suarni yang berjudul “Pengaruh Strategi Trading Place pada 

Pembelajaran PKN terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Sosial Siswa Kelas V 

SD” dinyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang 

signifikan pada kemampuan pemecahan masalah sosial antara siswa yang belajar 

melalui pembelajaran dengan strategi pembelajaran Trading Places dan siswa yang 

belajar dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas V SD semester ganjil 

tahun pelajaran 2013/2014 di Gugus II Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan rancangan post test 

only control group design. Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas V SD di 

Gugus IV Kecamatan Sawan tahun pelajaran 2013/2014, yang terdiri dari 8 kelas 

dengan jumlah populasi 191 siswa. Sampel diambil dengan cara random sampling 

melalui teknik undian, tetapi yang diundi adalah kelas. Instrumen pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemecahan masalah 

sosial. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan Independent Sample t-

test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada 

kemampuan pemecahan masalah sosial antara siswa yang belajar melalui 

                                                           
36 Saiful Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan ( Analisis data kualitatif dan kuantitatif, 

(Palembang: Grafika Telindo Press, 2008), hlm. 77  
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pembelajaran dengan strategi pembelajaran trading place dan siswa yang belajar 

dengan pembelajaran konvensional37. 

Dalam skripsi Ninah Hasanah yang berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran 

Aktif Tipe Trading Place Berorientasi Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Membaca 

Artikel Ilmiah Populer” (Studi Kuasi Eksperimen pada Siswa Kelas XI SMAN I 

Garut Tahun Ajaran 2013-2014), menyatakan bahwa pembelajaran membaca pada 

hakikatnya mengembangkan kemampuan membaca  siswa. Salah satu upaya untuk 

mengembangkan kemampuan membaca pada siswa yaitu melalui model 

pembelajaran aktif tipe trading place berorientasi berpikir kritis dalam pembelajaran 

membaca  artikel ilmiah populer. Pembelajaran membaca yang dilakukan berupa 

pembelajaran membaca kritis artikel ilmiah populer dengan menawarkan ide atau 

gagasan yang dilakukan antar siswa dalam  menjawab soal-soal yang diberikan guru 

terkait isi artikel yang telah dibaca. Menawarkan ide dengan bertukar gagasan ini 

dilakukan sebanyak mungkin. 

Dari beberapa skripsi di atas, peneliti merasa termotivasi untuk mengkaji dan 

mengadakan penelitian tentang “Penerapan Metode Trading Place Pada Mata 

Pelajaran Al-Islam Materi Perilaku Terpuji Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI 

MIA I SMA Muhammadiyah 6 Palembang.” 

 

 

                                                           
37Suarni,  Pengaruh Strategi Trading Places  Pada Pembelajaran PKN Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Sosial Siswa Kelas V SD, (Buleleng: Universitas Pendidikan 
Ganesha Singaraja, 2013) 
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G. Definisi Operasional  

Metode trading place adalah metode pembelajaran yang memungkinkan 

siswa lebih mengenal, tukar-menukar pendapat dan mempertimbangkan pendapat 

gagasan, nilai atau pemecahan baru terhadap berbagai masalah. Melalui penerapan 

metode trading place pada siswa, maka siswa dituntut untuk lebih aktif dalam 

mengembangkan sikap dan pengetahuannya sesuai dengan kemampuan masing-

masing sehingga dapat memberikan hasil belajar yang lebih bermakna serta 

meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. 

Hasil belajar merupakan proses perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 

program pembelajaran dengan tujuan tertentu. Hasil belajar yang dimaksud adalah 

hasil yang didapat setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 

trading place. 

H. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.38 Penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X menjadi 

variabel pengaruh, yaitu pembelajaran dengan mengunakan trading place. Variabel Y 

                                                           
38Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

cet. ke-17, (Bandung: Alfabeta,2013), hlm. 38 
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menjadi variabel terpengaruh, yaitu hasil belajar siswa. Agar tergambar dengan jelas 

apa yang dimaksud peneliti, maka variabel dalam penelitian ini adalah:39  

                  Variabel X                                                 Variabel Y  

  

 

I. Hipotesis Penelitian 

Menurut M. Iqbal Hasan hipotesis merupakan jawaban yang bersifat 

sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga 

harus diuji secara empiris (hipotesis berasal dari kata “hypo” yang berarti dibawah 

dan “thesa” yang berarti kebenaran).40 Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Adapun hipotesis yang peneliti 

ajukan yaitu:41 

Ha :  Ada peningkatan hasil belajar siswa kelas XI MIA (Matematika IPA) I 

sebelum dan sesudah penerapan metode trading place pada mata pelajaran Al-

Islam di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

H0 : Tidak ada peningkatan hasil belajar siswa kelas XI MIA (Matematika IPA) I 

sebelum dan sesudah penerapan metode trading place padamata pelajaran Al-

Islam di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

                                                           
39Ibid,…, hlm.39 
40Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV PustakaSetia, 2011), hlm. 133 
41Sugiyono.Op Cit., hlm. 65 
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J. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan penelitian eksperimen (experimental method). Metode penelitian ini 

merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan 

tertentu).42 

2. Desain Penelitian 

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki 

kemungkinan saling hubungan sebab-akibat dengan cara mengenalkan kepada satu 

atau lebih kelompok eksperimen satu atau lebih perlakuan dan membandingkan 

hasilnya dengan satu atau lebih kelompok yang tidak dikenai kondisi perlakuan. 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah One-Group Pretest-

Posttest Design.43 

Proses percobaan ini dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu 1 kali 

pertemuan sebelum diterapkannya metode trading place dan 1 kali pertemuan setelah 

diterapkannya metode trading place dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

telah dibuat penulis.  

 

 

                                                           
42Ibid., hlm. 6. 
43Sugiyono, Op Cit,…hlm. 110-111 
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Berikut ini gambar desain eksperimen yaitu sebagai berikut:44   

Desain Eksperimen 

 

 Keterangan: 

 O1 :  Nilai Pretest (sebelum diberi perlakuan) 

 O2 :  Nilai Posttest (setelah diberi perlakuan) 

 Pada umumnya yang dijadikan ukuran dan kriteria untuk menilai ada atau 

tidak adanya perbedaan itu adalah perbedaan mean atau mean defferences yang 

diperkirakan akan timbul sebagai akibat dari adanya perbedaan treatmen. Selanjutnya 

untuk menilai apakah perbedaan mean itu cukup mencolok, cukup berarti, dan cukup 

meyakinkan atau tidak, digunakan teknik statistik yang khusus dipersiapkan untuk 

ada tidaknya perbedaan seperti test “t”. 

3. Langkah-langkah Metode Eksperimen 

Langkah-langkah dalam menerapkan metode eksperimen adalah sebagai 

berikut:45 

a. Memilih Focus dan Locus Penelitian 

Peneliti memiliki kewenangan untuk menentukan focus (topik) penelitian 

dan sekaligus locus (tempat) penelitian setelah melihat fenomena yang 

                                                           
44Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktik,  edisi revisi, cet. ke-14, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 124 
45Rully Indrawan,R. Poppy Yaniawati, Metodelogi Penelitian, (Bandung : PT Repika 

Aditama, 2014),hlm. 60. 

O1 X O2 
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terjadi. Selanjutnya melalui mekanisme pengkajian dan pengembangan 

gejala, peneliti memutuskan untuk membuat usulan penelitian. 

b. Menentukan Jenis Perlakuan 

Dalam sebuah metode penelitian eksperimen siswa mengalami sebuah 

manipulasi variabel bebas yang biasa disebut sebagai perlakuan 

eksperimen. 

c. Mengenali Lingkungan 

Kemungkinan akan banyak yang mengganggu pelaksanaan metode 

pembelajaran yang dilaksanakan yang disebabkan faktor lingkungan. 

Misalnya jumlah siswa dalam kelas, ketersediaan fasilitas, sampai kepada 

system budaya yang berkembang di masyarakat sekitar. Hal tersebut 

mempunyai potensi untuk memengaruhi penyimpangan dampak 

perlakuan terhadap variabel terikat. Hal-hal tersebut harus dikendalikan 

atau dikurangi dampaknya. Dengan demikian, pentingnya tahapan 

pengenalan lingkungan agar proses eksperimen dapat berjalan sesuai 

dengan yang diasumsikan. 

d. Memilih Desain Penelitian 

Desain penelitian pada metode eksperimen bersifat unik dan berbeda 

dengan survey, karena adanya faktor perlakuan yang diterapkan pada satu 

kelompok. Perlakuan tersebut perlu diobservasi dan diketahui korelasinya 

dengan variabel lain. Desain penelitian yang dipilih sangat dipengaruhi 

oleh tujuan penelitian. Desain eksperimen penuh, antara lain: 
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e. Membuat Perencanaan Perlakuan 

Untuk meneliti bidang ilmu sosial, perlakuan yang dieksperimenkan 

adalah sebuah teknik dan metode kerja baru, kebijakan baru, ataupun 

strategi baru yang bermaksud untuk memperbaiki keadaan. 

f. Validasi Eksperimen 

Selalu terdapat pertanyaan mengenai kebenaran hasil  suatu eksperimen 

sehingga perlu dilakukan validasi eksperimen untuk menguji apakah 

sebuah ukuran dapat memenuhi tuntutannya. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka atau jumlah seperti 

hasil post-test, dan data kualitatif adalah data berupa kalimat-kalimat yang 

berhubungan dengan penelitian ini seperti data tentang sejarah dan letak geografis 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang, keadaan sarana prasarana, stuktur organisasi, 

serta hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Al-Islam. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah semua sumber baik berupa data, bahan, atau orang 

yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi 

sumber data primer dan sumber data sekunder.46 Sumber data primer adalah 

siswa-siswi SMA Muhammadiyah 6 Palembang yang menjadi sampel penelitian, 
                                                           

46Ibid., hlm. 308.  
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dan sumber data sekunder meliputi guru mata pelajaran Al-Islam, dokumen 

sekolah tentang sejarah dan letak geografis, sarana dan prasarana, stuktur 

organisasi, keadaan guru, keadaan siswa dan buku-buku, serta arsip maupun 

dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini. 

5. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini bermaksud ingin mengungkap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Al-Islam dan kondisi proses berlangsungnya pembelajaran secara 

objektif. Penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu persiapan, seleksi 

objek, pelaksanaan eksperimen, serta pengolahan data. 

a. Persiapan  

Persiapan penelitian yang dilakukan meliputi pengurusan izin 

penelitian dan konsolidasi dengan Kepala SMA Muhammadiyah 6 

Palembang. 

1) Pengurusan Izin Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan mengambil subjek dari SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang. Pengurusan izin penelitian dimulai 

dengan mengajukan permohonan izin penelitian ke bagian akademik 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. 

2) Konsolidasi dengan Kepala SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

 Berdasarkan surat permohonan izin penelitian dari Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, maka diadakan 
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konsolidasi dengan Kepala SMA Muhammadiyah 6 Palembang untuk 

mendapatkan kesepakatan dan persetujuan tentang segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. 

b. Seleksi Obyek Penelitian 

Seleksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan eksperimen, dengan 

melihat berapa jumlah keseluruhan siswa kelas XI MIA di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang. Jika jumlah siswa banyak, bisa diadakan 

seleksi dengan tes atau yang lainnya. Namun jika jumlah siswa terbatas, tanpa 

harus melakukan seleksi. 

c. Pelaksanaan Eksperimen 

Melalui metode eksperimen akan disusun proses pelaksanaan 

penelitian di SMA Muhammadiyah 6 Palembang dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Memberikan pre-test dengan memberikan soal sebanyak 10 soal 

pilihan ganda dikelas untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum 

treatment (tindakan). 

2) Memberikan treatment dengan menggunakan metode trading place 

kepada siswa. Treatment tidak hanya dilakukan satu kali pertemuan, 

melainkan 2 kali pertemuan. 

3) Memberikan post-test dengan tes tertulis setelah tindakan kepada kelas 

tersebut. 
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d.  Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap pengolahan dan analisis data dilakukan pemeriksaan 

kembali semua data yang telah terkumpul, pemberian skor jawaban subjek 

terhadap tes hasil. Kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas, terakhir 

menganalisis data yaitu dengan cara menguji hipotesis. 

6. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.47 Menurut Sukardi, populasi pada 

prinsipnya merupakan semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa 

atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi 

target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.48 

Bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa unit populasi disebut 

contoh atau sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa-

siswi kelas XI di SMA Muhammadiyah 6 Palembang, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

                                                           
47Mahmud, Loc Cit., hlm. 154 
48Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, cet. ke-10, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), hlm. 53. 
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Tabel 1  
Jumlah Populasi Penelitian Kelas XI 

No. Kelas XI 
Jumlah Siswa 

Total 

Laki-laki Perempuan 
1. MIA I 10 14 24 siswa 

2.  MIA II 5 17 22 siswa 

3. IIS I 26 11 37 siswa 

4. IIS II 23 13 36 siswa 

5. IIS III 20 14 34 siswa 

Jumlah Siswa 153 siswa 
(Sumber: Tata Usaha SMA Muhammadiyah 6Palembang) 

Dari jumlah populasi diatas, peneliti mengambil sampel dengan teknik 

Random Sampling. Sampel ini merupakan teknik sampling yang dilakukan 

dengan megambil salah satu wakil dari populasi yang terdapat dari populasi.49 

Dalam hal ini, sampel yang akan diteliti adalah siswa kelas XI MIA I di SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang yang berjumlah 24 orang. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2 
Jumlah Sampel Penelitian Kelas XI MIA I 

No. Kelas XI 
Jumlah Siswa 

Total 

Laki-laki Perempuan 

1. MIA I 10 14 24 siswa 

 

 

                                                           
49Suharsimi Arikunto,…, Op Cit, hal. 182. 
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7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan tes, wawancara dan dokumentasi, guna memperoleh hasil belajar 

siswa setelah penerapan metode trading place  pada mata pelajaran Al-Islam.  

a. Tes 

Tes digunakan untuk menguji tingkat hasil belajar siswa, dan peningkatan 

nilai siswa sebelum dan sesudah mendapat perlakuan, baik pada kelas yang 

menggunakan metode trading place maupun kelas yang tidak menggunakan 

metode trading place. Bentuk tes yang digunakan yaitu tes pilihan ganda. Tes 

pilihan ganda yang juga sering dikenal dengan istilah tes obyektif (obyektive test), 

adalah tes pilihan jawanban atau tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal 

(item) yang dapat dijawab oleh siswa dengan jalan memilih salah satu diantara 

beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing 

item. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.50 Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan informasi dari guru mata pelajaran Al-Islam 

mengenai hasil belajar dari para siswa sebelum penelitian ini dilaksanakan, 

kemudian metode apa saja yang biasa digunakan guru pada proses pelajaran Al-

Islam khususnya siswa kelas XI MIAI di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. 

 
                                                           

50Sugiyono, Op. Cit.,  hlm. 235 
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c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.51 Teknik 

ini juga dapat dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data sekolah 

seperti: sejarah dan letak geografis sekolah, keadaan sarana dan prasarana, stuktur 

organisasi, keadaan guru, dan keadaan siswa, silabus, RPP penerapan metode 

trading place, dan sebagainya. 

8. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data kuantitatif adalah kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data, menyajikan data, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik dekriptif, yaitu statistik 

yang digunakan utnuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.52 

Teknik analisis data kualitatif adalah suatu proses pengolahan data dengan 

cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

mengategorikan, dan menguaraikannya.53 Teknik analisis data kuantitatif dan 

                                                           
51Ibid., hlm. 329. 
52Ibid., hlm. 147. 
53Heri Jauhari, Panduan Penulisan Skripsi (Teori dan Aplikasi), (Bandung: Pustaka Setia, 

2010), hlm.. 137. 
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kualitatif disesuaikan dengan sasaran hasil belajar siswa melalui penerapan 

metode trading place pada mata pelajaran Al-Islam materi perilaku terpuji kelas 

XI MIA I SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Data yang didapat adalah dari 

lapangan berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan dari observasi, wawancara 

dan dokumentasi.  

a. Validitas 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen”.54 Jika instrument dikatakan valid 

berarti menunjukan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. 

Dalam penelitian ini digunakan program SPSS untuk menghitung kevalidan soal 

yang telah diujikan dengan menggunakan menu Analyze, Correlate, Bivariate 

pada menu bar SPSS.  

Kemudian hasil r hitung dikonsultasikan dengan harga kritik r tabel 

dengan taraf sidnifikan α = 0.05, dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

 Bila rhitung> r tabel, maka butir soal valid 

 Bila rhitung< r tabel, maka butir soal tidak valid 

b. Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

sudah baik.55 Untuk mengetahui reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

                                                           
54Suharsimi Arikunto, Op. Cit.,  hlm. 211 
55Ibid., hlm. 178. 
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menggunakan menu Analyze, Scale, dan Reliability Analysis pada menu bar SPSS 

dengan model alpha. 

Kemudian hasil rhitung koefesien alpha dikonsultasikan dengan harga 

kritik r tabel  dengan taraf signifikansi  α = 0.05, dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: 

Bila r11 > r tabel, maka butir soal reliabel 

Bila r11 < r tabel, maka butir soal tidak reliabel. 

c. Uji T-tes 

Uji t digunakan untuk menguji dua hipotesis yang diajukan yaitu hipotesis 

pertama dan hipotesis kedua. Dalam penelitian ini, uji t yang digunakan bertujuan 

untuk membandingkan besarnya hasil sebelum dan sesudah treatment atau 

perlakuan berupa menggunakan metode trading place dalam proses pembelajaran. 

Adapun rumus tes t yang digunakan yaitu sebagai berikut:56 

   to = 
��
����

 

MD = Mean of Difference Nilai Rata-rata Hitung dari Beda/Selisih 

antara Skor Variabel I dan skor Variabel II, yang dapat 

diperoleh dengan rumus: 

 ��= 
∑�
	  

                                                           
56Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 

hlm. 305-308 
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∑
 = Jumlah Beda/Selesih antara Skor Variabel I (Variabel X) dan 

Skor Variabel II (Variabel Y), dan D dapat diperoleh dengan 

rumus: 

 D = X-Y 

N = Number of Cases = Jumlah Subjek yang kita teliti. 

���� = Standard Error (Standar Kesesatan) dari Mean of Difference 

yang dapat diperoleh dengan rumus: 

 ����= 
���
√	�� 

�
� = Deviasi Standar dari perbedaan antara Skor Variabel I dan Skor 

Variabel II, yang dapat diperoleh dengan rumus: 

 �
�= �∑�²	 −�∑�	 �
�
 

N = Number of Cases. 

Langkah yang perlu ditempuh dalam rangka memperoleh harga �� 
berturut-turut adalah sebagai berikut: 

a. Mencari D (Difference = perbedaan) antara Skor Variabel I dan Skor 

Variabel II. Jika Variabel I kita beri lambang X sedang  Variabel II 

kita beri lambang Y, maka: D = X-Y. 

b. Menjumlahkan D,sehingga diperoleh ∑
 

c. Mencari Mean dari Difference, dengan rumus: ��= 
∑�
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d. Menguadratkan D: setelah itu lalu dijumlahkan sehingga diperoleh 

∑
². 
e. Mencari Deviasi Standar dari Difference (�
�), dengan rumus: 

�
�= �∑�²	 −�∑�	 �
�
 

f. Mencari Standard Error dari Mean of Difference, yaitu ����, dengan 

menggunakan rumus: 

����= 
���
√	�� 

g. Mencari �� dengan menggunakan rumus: 

 ��= 
��
����

 

h. Memberikan interpretasi terhadap “��” dengan prosedur kerja sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan terlebih dahulu Hipotesis alternatif (Ha) dan 

Hipotesis Nihilnya (Ho) 

2) Menguji signifikansi ��, dengan cara membandingkan besarnya �� 
(t hasil observasi atau t hasil perhitungan) dengan �� (harga kritik t 

yang tercantum pada table nilai t), dengan terlebih dahulu 

menetapkan degrees of freedom-nya (df) atau derajat 

kebebasannya (db), yang dapat diperoleh dengan rumus: df atau db 

= N-1. 
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3) Mencari harga kritik t yang tercantum pada tabel nilai t dengan 

berpegang pada df atau db yang telah diperoleh, baik pada taraf 

signifikansi 5% ataupun taraf signifikansi 1%. 

4) Melakukan perbandingan antara �� dengan ��, dengan patokan 

sebagai berikut: 

a) Jika �� lebih besar atau sama dengan �� maka hipotesis Nihil 

ditolak; sebaliknya Hipotesis alternatif diterima atau disetujui. 

Berarti antara kedua variable yang sedang kita selidiki 

perbedaannya, secara signifikan memang terdapat perbedaan. 

b) Jika �� lebih kecil dari pada �� maka Hipotesis Nihil diterima 

atau disetujui; sebaliknya Hipotesis alternatif ditolak. Berarti 

bahwa perbedaan antara Variabel I dan Variabel II itu bukanlah 

perbedan yang berarti, atau bukan perbedaan yang signifikan. 

i. Menarik kesimpulan hasil penelitian. 
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K.  Sistematika Pembahasan 

Bab  pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang  masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, definisi operasional, variabel penelitian, 

hipotesa penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah kajian teori tentang metode trading place dan nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Bab ini berisikan 

pengertian metode trading place, langkah-langkah metode trading place, kelebihan 

dan kelemahan metode trading place, pengertian hasil belajar, faktor-faktor hasil 

belajar, domain hasil belajar, pengertian Al-Islam, tujuan dan ruang lingkup Al-Islam, 

SK dan KD pelajaran, dan materi pelajaran. 

Bab ketiga adalah kondisi umum SMA Muhammadiyah 6 Palembang, yang 

berisikan sejarah dan letak geografisnya, sarana dan prasarana, struktur organisasi, 

keadaan guru, keadaan siswa, dan pengelolaan kelas. 

Bab keempat adalah deskripsi analisis data, yang berisikan analisis data, 

berupa data tentang  penerapan metode trading place. 

Bab kelima adalah penutup. Berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
A. Penerapan Metode Trading Place 

1. Pengertian 

Konsep Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.57 Sedangkan menurut beberapa 

ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu 

teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian 

atau aplikasi suatu cara atau metode suatu yang akan diaplikasikannya.58 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu pemakaian cara atau 

metode yang akan diterapkan atau diaplikasikan dalam proses pembelajaran guna 

untuk mencapai tujuan tertentu yang akan tersusun secara sistematis. 

Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani ’metodos”.Kata 

ini terdiri dari dua kata: yaitu metha yang berarti melalui atau melewati dan hodos 

yang berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.59 Secara harfiah metode berarti 

“cara”. Dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau 

prosedur yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan tertentu.60 

                                                           
57Department Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1997), hlm. 772 
58http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581, diakses 29-04-2015, 12.54. 
59 Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo, 2011), hlm. 161.  
60Sungkowo Soetopo, Belajar dan Pembelajaran (bahan ajar), (Palembang: FKIP Universitas 

Sriwijaya, 2011), hlm. 155. 
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Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa metode itu adalah suatu cara 

yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran yang telah tersusun secara 

sistematis guna untuk mencapai yang diinginkan.  Untuk lebih jelasnya Al-Qur’an 

surat Al-Maidah ayat 67 menegaskan tentang metode sebagai berikut: 

$ pκ š‰ r'̄≈tƒ ãΑθß™ §�9$# õ$Ïk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅ yèø� s? $yϑ sù |Møó̄= t/ …çµtG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $#uρ 

š�ßϑÅÁ÷è tƒ zÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÍ� Ï�≈s3ø9 $#     

“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika 

tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan 

amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah 

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Maidah: 67). 

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah menyampaikan apa 

yang diperintahkan Allah sebagai tujuan dari ajaran agama Islam. Jadi metode adalah 

suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam proses pembelajaran, banyak macam metode yang dapat digunakan 

oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Tetapi perlu diingat bahwa tidak 

semua metode dapat dikategorikan sebagai metode yang baik. Adapun ciri-ciri 

metode yang baik yaitu sebagai berikut:61 

a. Berpaduannya metode dari segi tujuan. 

b. Memiliki daya sesuai dengan karakteristik siswa dan materi. 

c. Dapat mengantarkan siswa pada kemampuan praktis. 

                                                           
61Sungkowo Soetopo, Op Cit…, hlm. 142. 
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d. Dapat mengembangkan materi. 

e. Memberikan keleluasaan pada siswa untuk menyatakan pendapatnya. 

f. Mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam 

keseluruhan proses pembelajaran. 

Selain faktor penguasaan guru terhadap materi ilmu, guru juga harus tepat 

dalam memilih dan menerapkan metode pembelajaran dikelas. Adapun hal-hal yang 

harus dipertimbangkan oleh seorang guru dalam pemilihan metode pembelajaran 

yaitu:62 

a. Tujuan yang Hendak Dicapai 

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan pembelajaran. Oleh 

karena itu, tujuan menjadi pedoman arah dan sekaligus sebagai suasana yang 

akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran adalah sejumlah materi yang hendak disampaikan oleh guru 

untuk bisa dipelajari dan dikuasai oleh siswa. 

c. Siswa 

Siswa sebagai subyek belajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik 

minat, bakat, kebiasaan, motivasi, situasi social, lingkungan keluarga dan 

harapan terhadap masa depannya. Perbedaan anak inilah yang wajib dikelola, 

diorganisir guru, untuk mencapai proses pembelajaran yang optimal. Guru 

                                                           
62Ibid…, hlm. 144-155. 
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harus menyadari bahwa perbedaan potensi bawaan siswa merupakan kekuatan 

yang hebat untuk mengoeganisasi pembelajaran yang ideal. 

d. Situasi 

Situasi kegiatan belajar merupakan suasana lingkungan pembelajaran yang 

dinamis. Guru harus teliti dalam melihat situasi. Pada waktu-waktu tertentu 

perlu melakukan proses pembelajaran di luar kelas atau di alam terbuka. 

e. Fasilitas 

Fasilitas dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode. Oleh karena 

itu, ketiadaan fasilitas akan sangat mengganggu pemilihan metode yang tepat, 

sperti tidak adanya laboratorium untuk praktik, jelas kurang mendukung 

penggunaan metode demonstrasi atau metode eksperimen. 

f. Guru 

Setiap guru memiliki kepribadian, performance, style, kebiasaan dan 

pengalaman membelajarkan yang berbeda-beda. Kompetensi pembelajaran 

biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan guru. Guru yang berlatar 

belakang pada pendidikan keguruan biasanya lebih terampil dalam memilih 

metode yang tepat dalam menerapkan dalam proses pembelajaran, sedangkan 

guru yang latar pendidikannya kurang relevan, sekalipun tepat dalam 

menentukan metode, tetapi sering mengalami hambatan dalam penerapanya. 

Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58, sebagai berikut: 
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¨βÎ) ©! $# öΝä. ã� ãΒù' tƒ βr& (#ρ –Š xσè? ÏM≈uΖ≈tΒF{$# #’ n<Î) $ yγ Î=÷δr& # sŒÎ)uρ ΟçF ôϑ s3 ym t÷t/ Ä 

¨$ ¨Ζ9 $# βr& (#θßϑä3 øt rB ÉΑô‰yèø9 $$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−Κ Ïè ÏΡ /ä3ÝàÏè tƒ ÿ ÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. $ Jè‹Ïÿ xœ #Z��ÅÁ t/   

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS. An-Nisa: 58). 

Menurut ayat di atas untuk menjadi guru pada intinya harus memiliki jiwa 

yang profesional, agar dalam menyampaikan materi pelajaran bisa berhasil sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam proses pembelajaran aktif, ada beberapa metode yang dapat digunakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran salah satunya metode trading place. Menurut 

Melvin L. Silberman metode trading place adalah metode pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik lebih mengenal, tukar menukar pendapat dan 

mempertimbangkan gagasan, nilai atau pemecahan baru terhadap berbagai masalah63. 

Metode trading place pada prinsipnya, memungkinkan siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran sehingga para peserta didik saling tukar pendapat dan 

mempertimbangkan gagasan, nilai atau ide baru tentang berbagai masalah.  Metode 

                                                           
63Ibid…, hlm. 130.  
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trading place ini merupakan, “cara yang baik untuk mengembangkan penyikapan diri 

atau pertukaran aktif terhadap berbagai sudut pandang”64. 

Dengan metode trading place, siswa diharapkan mampu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan mengenai sebuah masalah yang telah ditentukan dengan cara 

menuliskannya pada catatan. Setelah itu siswa menawarkan gagasannya kepada siswa 

lain melalui berdiskusi. Hal ini dilakukan agar siswa dapat bertukar pendapat dengan 

siswa lain sehingga memperluas pemahaman siswa terhadap pemikiran-pemikiran 

siswa lain. Kegiatan ini digunakan untuk menstimulasi keterlibatan siswa dalam 

pelajaran yang akan disampaikan. Kegiatan ini juga mengingatkan kepada siswa 

untuk mendengarkan secara cermat dan membuka diri terhadap bermacam 

pendapat65. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa metode trading place adalah 

metode yang digunakan oleh pendidik dengan mengikuti prosedur yang ada, agar 

siswa aktif dalam proses pembelajaran dengan pertukaran pendapat antara siswa yang 

satu ke siswa yang lainnya serta dapat memperluas pemahaman antara siswa yang 

satu dan siswa yang lainnya. 

 

 

  

                                                           
64  Ninah Hasanah, Efektivitas Model Pembelajaran Aktif Tipe Trading Place Berorientasi 

Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Membaca Artikel Ilmiah Populer, (Garut:STKIP Garut, 2013), 
hlm. 4. 

65 Melvin L. Silberman,Actif Learning101 Cara Belajar Siswa Aktif, cet. VIII, (Bandung: 
Nuansa Cendekia, 2013), hlm. 109. 
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2. Langkah-langkah Penerapan Metode Trading Place 

Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ini 

adalah sebagai berikut:66 

a. Berikan label nama kepada tiap siswa. Perintahkan siswa untuk 

menuliskan nama mereka pada label dan mengenakannya. 

b. Perintahkan siswa untuk berpasangan dan memperkenalkan diri kepada 

siswa lain. Kemudian perintahkan pasangan-pasangan tersebut untuk 

berbagi pendapat tentang jawaban atas pertanyaan atau pernyataan 

provokatif yang memancing opini mereka tentang persoalan seputar 

materi yang anda ajarkan. 

• Contoh pertanyaannya adalah: “Apa pengertian dari Amanah?” 

• Contoh pertanyaannya adalah: “Mengapa seseorang harus memiliki 

sikap amanah?” 

c. Ucapkan, “kerjakan sekarang”, dan arahkan siswa untuk bertukar label 

nama atau tanda pengenal mereka dengan pasangannya dan kemudian 

menemui siswa lain. Perintahkan siswa, bukannya untuk memperkenalkan 

diri, melainkan berbagi pendapat dari siswa yang merupakan pasangan 

sebelumnya (yakni siswa yang label/tanda pengenalnya ia kenakan 

sekarang). 

                                                           
66Ismail Sukardi, Model-model Pembelajaran Modern, (Palembang: Tunas Gemilang, 2013), 

hlm. 130-131. 
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d. Selanjutnya, perintahkan siswa untuk berganti label nama lagi dan 

mencari siswa lain untuk diajak bicara, dan berbagi pendapat dari siswa 

yang tanda pengenalnya ia kenakan sekarang. 

e. Lanjutkan proses itu hingga sebagian besar siswa telah saling bertemu. 

Kemudian katakan kepada tiap siswa untuk mendapatkan kembali label 

namanya sendiri67. 

Dari penjelasan diatas, sebagai seorang pendidik yang akan menerapkan suatu 

metode pembelajaran harus menempuh langkah-langkah yang sudah ditetapkan. 

Begitu juga dengan kewajiban seorang pendidik untuk membimbing dan 

mengarahkan  siswanya sesuai dengan bidang ilmu yang akan dipelajari. Hal ini telah 

ditegaskan Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi: 66, sebagai berikut: 

tΑ$ s% …çµs9 4y›θãΒ ö≅yδ y7ãèÎ7̈?r& #’ n? tã βr& Çyϑ Ïk=yè è? $£ϑ ÏΒ |MôϑÏk=ãã #Y‰ô© â‘     

“Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 

kepadamu?". (QS. Al-Kahfi:66). 

 Ayat di atas menjelaskan tentang ilmu yang dimiliki oleh Khaidir diajarkan 

kepada orang lain. Kaitan ayat ini dengan aspek pendidikan bahwa seorang pendidik 

hendaknya menuntun anak didiknya, memberi tahu kesulitan yang akan dihadapi 

                                                           
67Ibid., hlm. 9-10. 
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dalam menuntut ilmu, dan mengarahkannya untuk tidak mempelajari suatu jika 

potensi anak didik tidak sesuai dengan ilmu yang akan dipelajari.68 

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Trading Place 

a. Adapun kelebihan dalam metode ini yaitu:69 

1) Siswa menjadi termotivasi belajar dikelas karena guru memberikan 

kesempatan lebih banyak kesiswa untuk mencari informasi sendiri 

mengenai materi yang dibahas. 

2) Menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. 

3) Menambah wawasan kepada siswa melalui pertukaran idea tau 

gagasan dalam diskusi. 

b. Adapun kekurangan metode ini yaitu:70 

1) Memerlukan waktu yang banyak untuk berdiskusi dan 

mempresentasikan hasil diskusi. 

2) Adanya keengganan siswa untuk berpindah dari kelompok satu ke 

kelompok lainnya. 

Dari penjelasan di atas, sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, didalam 

menciptakan metode bukan tidak mungkin ada kekurangan dan kelebihan yang 

terdapat didalamnya. Kemudian dari pada itu, jika metode tersebut digunakan dengan 

tepat akan mengahasilkan suatu tujuan yang telah dicapai. Allah menjelaskan dalam 

Al-Qur’an surat Al-‘Asr ayat 2 dan 3 sebagai berikut: 

                                                           
68 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, (Palembang:  Grafika Telindo Press, 2015), hlm. 87.  
69Jurnal.stkipgarut.ac.id, di akses 19. 05. 2015. 20.18  
70Journal.student.uny.ac.id/jurnal/artikel/7296/26/767, di akses 19. 05. 2015. 20.36  
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¨βÎ) z≈|¡ΣM}$# ’ Å∀ s9 A�ô£ äz ∩⊄∪   āωÎ) tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9 $# (#öθ|¹#uθs?uρ Èd,ys ø9 $$ Î/ 

(# öθ|¹#uθs?uρ Î�ö9 ¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪     

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati 

kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”(QS. Al-‘Asr: 2-3). 

Ayat di atas berkaitan dengan metode yaitu bahwa seorang pendidik itu harus 

mampu menggunakan metode dalam proses pembelajaran sesuai dengan apa yang 

akan diajarkan, karena ayat di atas menjelaskan bahwa pendidik itu dapat menasehati 

peserta didik agar menasehati agar menaati kebenaran dan menepati kesabaran. 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hasil adalah sesuatu yang menjadi 

akibat dari usaha.71 Kata atau istilah belajar bukanlah sesuatu yang baru, sudah sangat 

dikenal secara luas, namun dalam pembahasan ini masing-masing para ahli memiliki 

pemahaman dan definisi yang berbeda-beda, walaupun secara praktis masing-masing 

kita sudah sangat memahami apa yang dimaksud dengan belajar tersebut. 

a. Menurut R. Gegne belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme 

berubah prilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar 

merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Dan ia menyebutkan 

                                                           
71Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, (Surabaya: Terbit 

Terang. 1999), hlm. 149 
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bahwa belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh motivasi 

dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku.72 

b. Surya mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dan pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.73 

c. Burton dalam Usman dan Setiawati mengatakan bahwa belajar dapat 

diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya 

interaksi antara individu dengan individu lain dan individu dengan 

lingkungannya. 

d. Lyle E. Bourne mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang relatif tetap yang diakibatkan oleh pengalaman dan latihan.74 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar itu 

adalah suatu aktifitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar 

untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga 

memungkinkan seseorang terjadinya perubahan prilaku yang relatif tetap baik dalam 

berfikir, merasa, maupun dalam bertindak. 

Dalam bahasa Arab, belajar bepadanan dengan kata ta’allum sebagai salah 

satu sumber pengetahuan. Menggunakan kata ta’allum untuk proses penangkapan dan 

                                                           
72 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2012), hlm. 1 
73Syaiful Bahri Jamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 13 
74 Mustaqim, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 33 
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penyerapan pengetahuan yang bersifat maknawi serta berpengaruh pada prilaku. 

Mustafa Fahmi menyebutkan bahwa ta’allum adalah istilah yang menggambarkan 

proses perubahan prilaku dan pemindahan pengetahuan.75 Dari penjelasan diatas 

terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 102 sebagai berikut:76 

Νèδ”�àÒtƒ Ÿω uρöΝ ßγãè x�Ζtƒ $tΒöβθçΗ ©>yètGtƒ uρ4…… 

“dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya….” 
 

Ayat di atas menjelaskan tentang pengetahuan yang dimiliki oleh setiap 

individu. Kaitan dengan pendidikan yaitu bahwa pendidik itu harus lebih tinggi 

pengetahuannya dibandingkan peserta didik yang diajarkan, supaya peserta didik 

dapat menerapakan pengetahuannya tersebut di lingkungannnya masing-masing. 

Surya mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil dan pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.77 

Adapun menurut Burton dalam Usman dan Setiawati belajar dapat diartikan sebagai 

perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu 

dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya. Sementara itu menurut 

pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

                                                           
75 Mahmud, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 62 
76 Tim Produksi Indiva, Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: Pustaka Al-

Hanan, 2010), hlm. 16 
77Syaiful Bahri Jamarah,Op Cit…, hlm. 13 
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memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh aspek tingkah laku.78 

Berdasarkan uraian tentang konsep belajar di atas, dapat dipahami makna 

hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan 

belajar. Pengertian tentang hasil belajar sebagaimana diuraikan di atas dan dipertegas 

oleh Nawawi yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan 

dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran 

tertentu.79 Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku seperti telah 

dijelaskan dimuka. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas 

mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik.80 Dari penjelasan diatas 

ditegaskankan dalam QS. An-Nahl ayat 78, sebagai berikut: 

ª!$#uρ Νä3y_ t� ÷zr& . ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝä3 ÏF≈ yγ̈Βé& Ÿω šχθßϑn=÷è s? $ \↔ø‹x© Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝ ä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈|Áö/ F{$#uρ 

nοy‰Ï↔øùF{$#uρ   öΝä3ª=yè s9 šχρã� ä3ô± s?     

“dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur.”(QS. An-Nahl:78). 

                                                           
78 Slameto, Op Cit…, hlm. 2 
79Ibid,..,hlm 5 
80 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,(Bandung: PT Rosda Karya, 

2013), hlm. 3 
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Ayat di atas menjelaskan bagaimana keadaan manusia setelah dilahirkan yang 

tidak mengetahui suatu apapun, hal ini berkaitan dengan pengetahuan yaitu bahwa 

setiap manusia diberikan pendengaran, penglihatan dan hati agar manusia 

mendapatkan pengetahuan yang baik. 

Adapun menurut Dymiati dan Mudjiono mengatakan bahwa hasil belajar 

adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan 

pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala 

nilai berupa huruf atau kata atau simbol.81 Ada juga yang mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan 

belajar yang dilakukannya.82 

Howard Kingsley membagi 3 macam hasil belajar yaitu keterampilan dan 

kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita, yang masing-masing 

golongan dapat diisi dengan bahan yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah.83 

Hamalik hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian 

dan sikap-sikap serta kemampuan peserta didik.84 Sementara Sudjana mengatakan 

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Menurut Sudijarto (1993), hasil belajar adalah 

tingkat pernyataan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran 

                                                           
81 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2013), hlm. 38 
82Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Presindo, 2012), 

hlm. 15 
83 Nana Sudjana,Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2013), hlm. 45  
84 Oemar Hamalik,Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 31 
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sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.85 Kemudian menurut Sudijarto, 

hasil belajar adalah tingkat pernyataan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti 

program pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Karenanya, 

hasil belajar siswa mencakup tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.86  

Dari pernyataan di atas jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar.87 

2. Hal-hal yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar secara simpel ada tiga 

macam yaitu faktor individual, faktor sosial, dan faktor struktural.88 

a. Faktor individual adalah faktor internal siswa seperti seperti kondisi 

jasmani dan rohaninya. 

1) Aspek fisiologis  

Yaitu kondisi umum jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-

organ tubuh dan sendi-sendinya dapat memengaruhi semangat dan 

intensitas pelajar dalam mengikuti pelajaran. 

 

 

                                                           
85Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 189. 
86Ibid.,  hlm. 209. 
87 Kunandar,Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013) Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 62 
88Ibid..., hlm. 94-102 
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2) Aspek psikologis 

Faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat memengaruhi 

kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran pelajar. 

3) Sikap siswa 

Sikap ini dapat diartikan sebagai bentukan sosial dan personal. Sikap 

seorang muncul akibat pengaruh lingkungannya. 

4) Bakat belajar 

Yaitu kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. 

5) Minat siswa 

Yaitu kecenderungan dan gairah yang tinggi terhadap sesuatu. 

6) Motivasi siswa 

Keadaan internal organisme baik manusia ataupun hewan yang 

mendorongnya untuk membuat sesuatu. 

b. Faktor sosial atau faktor eksternal siswa seperti kondisi lingkungan. 

1) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial sekolah seperti guru, staf administrasi, dan teman-

teman sekelas, dapat memengaruhi semangat belajar seseorang. 

2) Faktor nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah gedung 

sekolah dan letaknya, tempat tinggal seseorang, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan pelajar. 
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Penjelasan di atas mendorong umat Islam untuk lebih maju dibandingkan 

umat lain. Oleh karena itu kita harus mencari ilmu dibandingkan apapun agar menjadi 

umat yang pandai. Di bawah ini ayat yang berkaitan tentang proses pembelajaran 

yang termasuk dalam faktor internal dan eksternal:89 

$ pκ š‰ r'̄≈tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% öΝ ä3s9 (#θßs ¡¡ x�s? †Îû Ä§ Î=≈yf yϑø9 $# (#θßs|¡ øù$$ sù Ëx|¡ ø�tƒ ª!$# öΝä3s9 ( 
#sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“ à±Σ$# (#ρ â“à±Σ $$sù Æìsùö� tƒ ª! $# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝ ä3ΖÏΒ tÏ% ©! $#uρ (#θ è?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# ;M≈y_ u‘yŠ 4 
ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ×�� Î7yz  

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS Al-Mujadallah: 11) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang 

tinggi, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kaitan dengan pendidikan setiap 

manusia itu dianjurkan untuk berlomba-lomba mencari dan menuntut ilmu sebanyak-

banyaknya. 

c. Faktor struktural 

Pendekatan belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 

siswa dan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu gaya 

belajar juga termasuk dalam faktor struktural. Ada tiga tipe gaya belajar 

                                                           
89Tim Produksi Indiva, Op Cit…, hlm. 321. 
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yang dimiliki manusia yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, 

dan gaya belajar kinestetis. Gaya belajar visual tergambar pada siswa yang 

biasa duduk tegak dan melihat lurus ke depan ketika belajar. Gaya belajar 

auditorial tergambar pada siswa yang suka melihat ke kiri-kanan, saat 

menerima informasi atau melihat ke bawah, atau ke sisi berlawanan. Gaya 

belajar kenestetis tergambar pada siswa kidal yang banyak bergerak, 

memandang ke kanan dan ke bawah pada saat menerima dan menyimpan 

informasi, serta lambat dalam berbicara. 

Dalam mengamati dan meneliti hasil belajar, peneliti akan mengacu pada 

indikator hasil belajar. Menurut Ahmadi dan Suriyono, suatu proses perubahan baru 

dapat dikatakan sebagai hasil belajar jika memiliki ciri-ciri, yaitu:90 

a. Terjadi Secara Sadar 

Artinya individu yang mengalami perubahan itu menyadari akan 

perubahan yang terjadi pada dirinya. 

b. Bersifat Fungsional 

Artinya perubahan yang memberikan manfaat yang luas. Setidaknya 

bermanfaat ketika siswa akan menempuh ujian atau bahkan bermanfaat bagi 

siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sehari-hari, 

terutama dalam menjaga kelangsungan hidupnya. 

 

 
                                                           

90Asep Jihad dan Abdul Haris, Op Cit…,  hlm. 57-58. 
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c. Bersifat Aktif dan Positif 

Aktif artinya perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi 

memerlukan usaha dan aktivitas dari individu sendiri untuk mencapai 

perubahan tersebut. Sedangkan positif artinya baik, bermanfaat, sesuai dengan 

harapan, dan mengandung nilai tambah bagi individu. 

d. Bukan Bersifat Sementara 

Artinya perubahan yang dialami tidak bersifat sementara, tetapi bersifat 

relatif permanen. 

e. Bertujuan dan Terarah 

Yaitu perubahan tersebut tidak terjadi tanpa unsur kesengajaan dari 

individu yang bersangkutan untuk mengubah perilakunya. Karenanya, 

tidaklah mungkin orang yang tidak belajar sama sekali akan mencapai hasil 

belajar yang maksimal. 

f. Mencakup Seluruh Aspek Perilaku 

Perubahan yang timbul karena proses belajar itu pada umumnya 

mencakup seluruh aspek perilaku (kognitif, afektif, psikomotorik). Ketiga 

aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena itu perubahan pada 

aspek biasanya juga akan mempengaruhi perubahan pada aspek lainnya. 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi 

hasil belajar itu sangat berpengaruh dalam proses belajar dan perolehan hasil belajar 

siswa. 
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3. Macam-macam Hasil Belajar 

Adapun macam-macam hasil belajar sebagaimana yang dijelaskan di atas 

meliputi pemahaman konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek 

psikomotik), dan sikap siswa (aspek afektif).91 

a. Pemahaman Konsep 

Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari 

materi atau bahan yang akan dipelajari atau seberapa besar siswa mampu 

menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru 

kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa 

yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil 

penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan. 

b. Keterampilan Proses 

Usman dan Setiawati mengemukakan bahwa keterampilan proses 

merupakan keterampilan yang mengarah pada pembangunan kemampuan 

mental, fisik, dan sosial yang mandasar sebagai penggerak kemampuan 

yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. Dalam melatih keterampilan 

proses secara bersamaan dikembangkan pula sikap-sikap yang 

dikehendaki, seperti kreatifitas, kerjasama, bertanggung jawab, dan 

berdisiplin sesuai dengan penekanan bidang studi yang bersangkutan. 

 

 
                                                           

91Ibid…, hlm. 6-10. 
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c. Sikap Siswa 

Menurut Lange sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, 

melainkan mencakup pula aspek respons fisik. Jadi sikap ini harus ada 

kekompakan antara mental dan fisik secara serempak. Azwar 

mengungkapkan tentang struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang 

saling menunjang, yaitu: komponen kognitif, afektif, dan konatif. 

Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh 

individu pemilik sikap. Komponen afektif yaitu perasaan yang 

menyangkut emosional dan komponen konatif adalah aspek 

kecenderungan berprilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki 

seseorang. 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam proses belajar untuk 

memperoleh hasil belajar itu dapat dievaluasi dari aspek kognitif, aspek 

psikomotorik, dan aspek afektif. 

4. Prinsip-prinsip Dasar Hasil Belajar 

Didalam hasil belajar ada beberapa prinsip dasar, sebagai berikut:92 

a. Prinsip Keseluruhan 

Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah 

prinsip komprehensif (comprehensive). Prinsip ini dimaksudkan bahwa 

                                                           
92 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 

hlm 31-33. 
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evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila 

evaluasi tersebu terlaksana secara bulat, utuh, atau menyeluruh. 

b. Prinsip Kesinambungan 

Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas 

(continuity). Prinsip ini dimaksudkan bahwa evaluasi hasil belajar yang 

baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan 

sambung-menyambung dari waktu ke waktu. 

c. Prinsip Obyektivitas 

Prinsip obyektivitas (obyektivity) menngandung makna bahwa evaluasi 

hasil belajar dapat dinyatakan evaluasi yang baik apabila dapat terlepas 

dari faktor-faktor yang sifatnya subyektif. 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dapat dikatakan 

terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga 

prinsip dasar tersebut. 

5. Domain Hasil Belajar 

Didalam hasil belajar ada beberapa aspek atau domain yang perlu dipahami, 

yaitu:93 

a. Domain Ranah Kognitif 

Aspek atau domain kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut otak adalah termasuk 

dalam ranah kognitif. 
                                                           

93Fajri Ismail...,OpCit, hlm. 43-60. 
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b. Domain Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. 

c. Domain Ranah Psikomotorik 

Menurut Simson dikutip oleh Hamzah B Uno bahwa domain psikomotorik 

meliputi enam domain pertama persepsi, kesiapan, respon terbimbing, gerakan 

mekanisme, respon yang kompleks, dan penyesuaian serta keaslian. Ranah 

psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau 

kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar 

bukan hanya pemupukan ilmu pengetahuan saja, merupakan proses interaksi yang 

kompleks yang bertalian dengan sikap, nilai, keterampilan, dan juga pemahaman. 

Berikut Allah SWT menegaskan dalam QS. An-Nahl: 78. 

ª!$#uρ Νä3y_ t� ÷zr& . ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝä3 ÏF≈ yγ̈Βé& Ÿω šχθßϑn=÷è s? $ \↔ø‹x© Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝ ä3s9 yìôϑ¡¡9 $# t�≈|Áö/ F{$#uρ 

nοy‰Ï↔øùF{$#uρ   öΝä3ª=yè s9 šχρã� ä3ô± s?     

“dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui 

sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 

bersyukur.”(QS. An-Nahl:78). 
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 Sebagaimana yang tertulis dalam ayat di atas bahwa sesungguhnya manusia 

itu pada saat lahir, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kemudian Allah SWT 

memberikan kemampuan berupa penglihatan, pendengaran, dan hati kepadanya untuk 

memikirkan keagungan Allah SWT kemudian untuk bersyukur dan belajar tentang 

ilmu-ilmu agama, agar semakin mantap keimanannya kepada Allah SWT.  

6. Indikator Hasil Belajar 

Banyak guru yang merasa sukar untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 

kepadanya mengenai apakah pengajaran yang telah dilakukan berhasil, dan apa 

buktinya?. Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu kita ditetapkan apa yang 

menjadi kriteria keberhasilan pengajaran, baru kemudian ditetapkan alat untuk 

menaikkan keberhasilan belajar secara tepat. Mengingat pengajar merupakan suatu 

proses untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan, maka disini dapat 

ditentukan dua kriteria yang bersifat umum, kedua kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut:94 

a. Kriteria Ditinjau dari Sudut Prosesnya 

Kriteria dari sudut prosesnya menekankan kepada pengajaran sebagai 

suatu proses yng merupakan interaksi dinamis sehingga siswa sebagai subyek 

mampu mengembangkan potensinya melalui belajar sendiri. Untuk mengukur 

keberhasilan pengajaran dari sudut prosesnya dapat dikaji melalui beberapa 

persoalan dibawah ini: 

                                                           
94Asep Jihad dan Abdul Haris, Op Cit…, hlm. 20-21. 
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1) Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu 

oleh guru dengan melibatkan siswa secara sistematik? 

2) Apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia melakukan 

kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, kesungguhan dan tanpa 

paksaan untuk memperoleh tingkat penguasaan, pengetahuan, 

kemampuan serta sikap yang dikehendaki dari pengajaran itu? 

3) Apakah guru memakai multimedia? 

4) Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai 

sendiri hasil belajar yang dicapainya? 

5) Apakah proses pengajaran dapat melibatkan semua siswa dalam kelas? 

6) Apakah suasana pengajaran atau proses belajar mengajar cukup 

menyenangkan dan merangsang siswa belajar? 

7) Apakah kelas memiliki sarana belajar yang cukup kaya, sehingga 

menjadi laboratorium belajar? 

b. Kriteria Ditinjau dari Hasilnya 

Disamping tinjauan dari segi proses, keberhasilan pengajaran dapat dilihat 

dari segi hasil. Berikut ini adalah beberapa persoalan yang dapat 

dipertimbangakan dalam menentukan keberhasilan pengajaran ditinjau dari segi 

hasil atau produk yang dicapai siswa:  

1) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses pengajaran 

nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku secara menyeluruh? 



 
 

 
 

79 
 

2) Apakah hasil belajar yang dicapai siswa dari proses pengajaran dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa? 

3) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa tahan lama diingat dan 

mengendap dalam pikirannya, serta cukup mempengaruhi prilaku 

dirinya? 

4) Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukan oleh siswa 

merupakan akibat dari proses pengajaran? 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator hasil belajar 

merupakan suatu panduan yang harus dimiliki seorang guru untuk mengetahui apakah 

proses pembelajaran yang dilangsungkan itu berhasil atau tidak. Adapun indikator 

pencapaian yang harus dicapai oleh siswa dalam pembelajaran perilaku terpuji itu 

yaitu sebagai berikut: 

1) Siswa dapat menjelaskan pengertian perilaku efisiensi, Gigih, Hemat, 

Sederhana, Amanah, Pengendalian diri, dan Syaja’ah. 

2) Siswa dapat menyebutkan contoh perilaku efisiensi, Gigih, Hemat, 

Sederhana, Amanah, Pengendalian diri, dan Syaja’ah. 

C. Pelajaran Al-Islam 

1. Pengertian Al-Islam 

Al-Islam dikenal sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. 

penanaman Al-Islam ini bukanlah hasil ijtihad (hasil pemikiran) Muhammad 

Rasulullah sendiri, melainkan langsung dari Allah SWT. Dalam Al-Qur’an antara lain 

ditegaskan:  
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àãΝ ä3s9 zΝ≈n= ó™M}$#$ YΨƒ ÏŠ MŠÅÊu‘ uρ4 

“Dan Aku ridha Al-Islam sebagai Din kamu.” (Q.S Al-maidah: 3). 
 
Adapun pengertian Al-Islam atau Islam menurut Bahasa dan Istilah yaitu 

sebagai berikut:95 

Menurut arti bahasa Al-Islam atau Islam mempunyai beberapa arti: 

a. Islam dari kata-kata “assalmu”, “assalamu” dan “assalamatu yang berarti 

bersih dan selamat dari kecacatan-kecacatan lahir dan batin. 

b. Islam dari kata-kata “assilmu”, dan assalmu” yang artinya perdamaian dan 

keamanan. 

c. Islam dari kata-kata “assalamu”, assalmu”, dan “assilmu” yang artinya 

menyerahkan diri, tunduk dan taat . 

Adapun menurut istilah arti Al-Islam atau Islam itu adalah agama Allah yang 

diperintahkannya untuk mengajarkannya tetang pokok-pokok serta peraturan-

peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan menugaskannya untuk 

menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia mengajak mereka untuk 

memeluknya. Sesuai penjelasan di atas, Al-Qur’an menegaskan didalam surat Al-

Imran ayat 19 sebagai berikut: 

¨βÎ) šÏe$!$# y‰ΨÏã «! $# ÞΟ≈n=ó™ M}$# 3    

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.” (QS. Al-Imran: 
19). 
 
                                                           

95Endang Saifuddin Anshari, Kuliah Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi, 
(Jakarta: CV Rajawali, 1989), hlm. 73-74. 
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2. Tujuan dan Ruang Lingkup Al-Islam 

Tujuan Al-Islam atau Islam itu yaitu membina manusia beragama berarti 

manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan 

sempurna,  sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh kehidupannya, 

dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat.96 Dari 

penjelasan diatas ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Az-Zariyat ayat 56, sebagai 

berikut: 

$ tΒuρ àMø) n=yz £Åg ø:$# }§ΡM}$#uρ āω Î) Èβρß‰ç7÷èu‹ Ï9       

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 
kepada-Ku.” (Q.S. Az-Zariyat:56) 
 

Adapun ruang lingkup Al-Islam atau Islam itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Ruang lingkup dalam arti sempit adalah “arkanul islam” (rukun islam 

yang lima). “Islam adalah, bersaksi tiada tuhan selain Allah dan 

Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan 

zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke baitullah”. (HR. Muslim). 

b. Ruang lingkup islam dalam arti luas adalah “aqidah, dan akhlak”.97 

1) Aqidah adalah Aqidah berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan 

atau mengikat, sedangkan dalam pengertiaan Ushuluddin Aqidah 

adalah keyakinan yang kokoh, tertancap didalam hati seseorang. 

                                                           
96http://pai-umy.blogsport.com/2011/05/dasar-fungsi-dan-tujuan-pendidikan.html?m=1. Di 

akses 26. 04.15. 21.06. 
97http://icl.googleusercontent.com/?lite_url=http://ibrohim99.blogspot.com/2012/01/ruang-

lingkup-islam.html?m%3D1&ei=RSVVzz5o&lc=en-ID&geid=2&s=1. di akses 26-0415. 15.26. 
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2) Akhlak adalah pelengkap dalam ajaran Islam, dalam hal ini Rasullulah 

Saw yang berperan memberikan contoh ideal bagi perilaku manusia, ia 

meletakan prinsip-prisip dasar yang harus diikuti manusia agar 

bersikap lurus, konsisten dan benar, di samping mengkaji puncak 

kebaikan sebagai tujuaan manusia yang paling tinggi. “sesungguhnya 

aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”. (HR.Bukhari & Ahmad). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang islam itu 

sangat luas, kemudian didalam ruang lingkup islam tersebut dibagi menjadi dua yaitu 

rukun islam (Arkanul Islam) dan aqidah akhlak. 

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Adapun SK dan KD dalam pelajaran Al-Islam kelas XI adalah sebagai 

berikut:98 

Tabel 3 
SK dan KD mata pelajaran Al-Islam materi perilaku terpuji kelas XI  

Semester SK KD 

Ganjil 

Memahami 
makna 
perilaku 
terpuji. 

1.1 Menjelaskan pengertian efisiensi, 
Gigih, Hemat, Sederhana, Amanah, 
Pengendalian diri, dan Syaja’ah. 

1.2 Menyebutkan contoh perilaku efisiensi, 
Gigih, Hemat, Sederhana, Amanah, 
Pengendalian diri, dan Syaja’ah. 

Genap 

Memahami 
makna 
perbuatan-
perbuatan 
tercela. 

1.1 Menjelaskan pengertian israf dan tabzir. 
1.2 Menjelaskan pengertian ghibah. 
1.3 Menjelaskan pengertian fitnah. 
1.4 Menjelaskan pengertian dosa-dosa besar. 

                                                           
98Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan, (Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2008), hlm. 57-63. 
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4. Materi Pelajaran 

a. Efesiensi 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia efesiensi adalah kemampuan 

menjalankan tugas yang baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, 

tanaga, dan biaya. Efesiensi juga dapat diartikan sebagai ketepatan cara 

(usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, 

tenaga, dan biaya). Prilaku efesiensi patut dimiliki oleh setiap orang karena 

memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut yaitu sebagai berikut: 

- Memiliki kelebihan waktu untuk mengerjakan tugas yang lain. 

- Menghemat biaya. 

- Dapat menyelesaikan tugas dengan tepat. 

- Memiliki sisa tenaga untuk menyelesaikan tugas yang lain. 

b. Gigih 

Gigih dapat diartikan sebagai sikap pantang menyerah dalam meraih 

sesuatu. Perilaku gigih dapat diterapkan dalam beberapa hal yaitu: 

- Gigih mencari ilmu. 

- Gigih dalam mencari kehidupan dunia dan akhirat. 

c. Hemat 

Hemat adalah berhati-hati dalam membelanjakan uang dan barang 

lain. Seseorang yang memiliki perilaku hemat mempunyai cirri-ciri yaitu 

sebagai berikut: 
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- Menggunakan harta dengan cermat sesuai dengan kebutuhan. 

- Tidak suka berlebih-lebihan, berfoya-foya, dan hidup boros, dan 

gemar menabung. 

Keuntungan seseorang yang berperilaku hemat yaitu: 

- Menghindari kesulitan dimasa yang akan datang. 

- Dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. 

- Mendorong seseorang untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT. 

d. Sederhana 

Sederhana adalah perilaku hidup yang bersahaja, tidak berlebih-

lebihan meskipun memiliki sarana dan prasarana yang berlebih. Adapun 

keuntungan orang bersifat sederhana yaitu: 

- Dicintai Allah dan dibenci setan. 

- Memiliki banyak teman dan saudara. 

- Menghindari diri dari kejahatan. 

- Dapat membantu sesama yang membutuhkan. 

- Menghilangkan sifat iri dari dalam hati orang lain. 

e. Amanah 

Amanah adalah sifat memegang kepercayaan yang telah diberikan 

kepadanya. Sikap amanah ini harus dimiliki oleh setiap orang. Sikap amanah 

akan membuat orang yang memilikinya berhati-hati dalam bertindak. Adapun 

keuntungan orang bersifat amanah, keuntungannya adalah: 
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- Dapat memperoleh kepercayaan yang lebih banyak pada masa yang 

akan datang. 

- Dipercayai oleh orang lain. 

- Dicintai oleh Allah Swt serta mendapat pahala. 

f. Pengendalian Diri 

Pengendalian diri dapat diartikan sebagai perilaku mengendalikan diri 

dari ajakan dan bujukan hawa nafsu. Pengendalian diri dapat dilakukan pada 

beberapa perasaan seperti amarah, ucapan, pendengaran, pandangan, dan 

selera makan. 

g. Syaja’ah 

Syaja’ah adalah berani atau keberanian. Keberanian adalah 

kemampuan jiwa untuk menyatukan sikap yang dapat dibaca atau diukur oleh 

pihak lain. Keberanian termasuk dalam perilaku terpuji. Keberanian yang 

termasuk dalam perilaku terpuji adalah keberanian dalam hal yang berkaiatan 

dengan perbuatan baik. 
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BAB III 
SEJARAH DAN LETAK GEOGRAFIS SMA MUHAMMADIYAH 6 

PALEMBANG 
 

A. Kondisi  Umum  Sekolah 

1. Sejarah Singkat SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman KM. 

4,5 Balayudha Palembang tempatnya dikomplek Perguruan Muhammadiyah yang 

menjadi salah satu pusat perkembangan pendidikan dan merupakan lembaga 

pendidikan swasta yang ada di Palembang, menempati bangunan dengan luas 

bangunan 792 M, luas perkarangan 160 M, dan luas kebun 45 M. SMA 

Muhammadiyah 6 ini mempunyai tenaga pendidik atau guru sebanyak 37 orang, dan 

pegawai sebanyak 9 orang. Jumlah siswa sebanyak 477 orang  terdiri dari kelas X, 

XI, dan  XII, laki-laki berjumlah 288 dan perempuan berjumlah 249 dan memiliki 13 

kelas terdiri dari X sebanyak  3 kelas, XI sebanyak  5 kelas dan XII sebanyak 5 

kelas.99 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang dulunya adalah SMA Muhammadiyah 12 

Palembang yang  didirikan pada tanggal  1  Juli  1988 (Tahun Pelajaran 1988 / 1989). 

Berdasarkan Surat Keputusan Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah Sumatera Selatan Nomor : 016 / SKPWM / III.A / 2.b / 1997 tanggal 

9 Rabiul Awal 1418 H. / 14  Juli 1997 tentang Pemantapan dan Penyempurnaan 

nomor urut SLTP dan SMU / SMK Muhammadiyah dalam Wilayah Sumatera 

Selatan. Terhitung mulai tanggal 14 Juli 1997 Nomenklatur SMA Muhammadiyah 12 
                                                           

99Tata usaha, Dokumentasi, (Palembang: SMA Muhammadiyah 6 Palembang, 2014). 
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Palembang diubah menjadi SMA Muhammadiyah 6 Palembang dan  tetap dalam 

status diakui.100 

Adapun orang yang ikut andil mendirikan SMA Muhammadiyah 6  

Palembang adalah : 

a. Dra. Sri Sumarti  :  Kepala SPG Muhammadiyah II Plg. 

b. Zainal Imron. BA  :  Wakasek Kesiswaan 

c. Hanafiah, BA  :  Wakasek Kurikulum 

d. Abdul Sabar  ( Alm.) :  Kepala  Pengajaran 

e. Susanto   : Tata Usaha 

Pada awalnya pendiriannya SMA Muhammadiyah 6 Palembang didirikan 

berdasarkan SK dari Dikbud tanggal 1 November 1988, No. 270/I-11/F 4e/1998 dan 

SK dari Muhammadiyah tanggal 29 September 1988, No. 4340/II-12/SM. SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang terletak diantara sekolah menegah lainnya, disebelah 

selatan terdapat SLTP Muhammadiyah 4 dan SMK Muhammadiyah 1. Sedangkan di 

sebelah Timur terdapat SMA Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 7 (sekarang 

SMA Aisyiah 1), MTs dan MA Aisiyah dan LPGTI Aisiyah.101 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang merupakan sebuah yayasan yang berada 

dibawah naungan Muhammadiyah yang diberi otonom untuk bergerak di bidang 

pendidikan. Dilihat dari keadaan lokasi letaknya sangat strategis, dimana jarak antara 

                                                           
100 Tata Usaha, Ibid…,. 
101SK Dikbud dan SK Muhammadiyah, Dokumentasi Tata Usaha, (Palembang: SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang, 1988). 
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sekolah dengan jalan raya cukup jauh, sehingga memberikan kenyamanan dan 

ketentraman dan memberikan kesan yang baik bahwa situasi dan kondisi sekolah jauh 

dari suara-suara kebisingan kendaraan dan polusi udara yang dapat menganggu 

jalannya proses belajar mengajar. 

Adapun urutan kepala sekolah SMA Muhammadiyah 6 Palembang sejak 

berdirinya sampai sekarang sebagai berikut: 

a.  Dra. Sri Sumarti tahun 1988-1997 

b.  Drs. Hanafiah, MM tahun 1997-2008 

c.  Dra. Hj. Renovlismar, M.Pd.I tahun 2009 sampai sekarang. 

Guna terarahnya pengembangan pembangunan dan tercapainya proses 

pendidikan secara maksimal maka SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

mengejawantakannya dalam sebuah Visi dan Misi. 

2. Visi, Misi,  Strategi Sekolah, dan Tujuan Situasional Sekolah SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang 

Adapun visi, misi, strategi sekolah, dan tujuan situasional sekolah SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang yaitu sebagai berikut:102 

a. Visi Sekolah 

“ILMU, IMAN DAN AMAL” 

Indikator  Visi :  

1) Berprestasi akademik  

2) Berprestasi dalam persaingan masuk perguruan  tinggi  
                                                           

102 Arsip, Dokumentasi Tata Usaha, (Palembang: SMA Muhammadiyah 6 Palembang, 2014). 
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3) Unggulan dalam prestasi ektra kurikuler 

4) Tekun dan konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai Islami   

5) Berprestasi dalam mengelola administrasi sekolah 

6) Fokus dan terarah dalam pembinaan pengetahuan praktek 

keterampilan. 

b. Misi Sekolah 

1) Menciptakan situasi proses belajar mengajar yang kondusif dan Islami 

2) Meningkatkan kedisiplinan guru, karyawan dan siswa . 

3) Meningkatkan mutu profesionalisme guru dan karyawan . 

4) Melengkapi dan memenuhi sarana prasarana penunjang kegiatan 

belajar mengajar . 

5) Meningkatkan daya serap pelajaran untuk siswa . 

6) Meningkatkan perolehan Nilai Ujian Akhir Murni . 

c. Strategi Sekolah 

1) Guru memiliki perangkat administrasi yang lengkap dan baik 

2) Meningkatkan kedisiplinan guru, karyawan dan siswa serta terciptanya 

situasi proses belajar mengajar yang kondusif dan islami 

3) Tercukupinya sarana penunjang kegiatan belajar mengajar 

4) Meningkatkan rata-rata nilai ujian akhir murni 

5) Bebas buta baca tulis Al- Qur’an 

6) Meningkatkan mutu tamatan sekolah Muhammadiyah yang berilmu, 

beriman dan beramal 
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7) Mendidik pelajar-pelajar Muhammadiyah yang sanggup 

mengembangkan dan melangsungkan amal usaha Muhammadiyah 

8) Menciptakan pelajar-pelajar Muhammadiyah yang dapat membawa 

misi organisasi Muhammadiyah untuk keluarga muslim yang belum 

mengenal Muhammadiyah 

9) Menciptakan pelajar-pelajar Muhammadiyah yang cinta kepada 

almamater 

10) Menciptakan hubungan yang harmonis antara pelajar Muhammadiyah 

dengan sesama pelajar lainnya 

11) Tercukupinya kesejahteraan guru dan karyawan sekolah 

Muhammadiyah 

12) Terciptanya out come sekolah Muhammadiyah sehingga mampu 

bersaing     dimasyarakat. 

d. Tujuan Situasional Sekolah 

1) Meningkatkan rata-rata nilai ujian akhir murni 

2) Meningkatkan jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri 

3) Meningkatkan prestasi ekstrakurikuler, yaitu gerak jalan, volley ball, 

basket ball, paskibraka, band pelajar, atletik, kesenian, tapak suci, dan 

lain-lain. 

4) Meningkatkan wawasan Wiyata Mandala. 

5) Pengadaan dan renovasi sarana dan prasarana belajar. 

6) Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. 
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7) Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengoperasikan Komputer. 

8) Komputerisasi semua sistem administrasi kantor. 

3. Identitas Sekolah SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

Adapun identitas sekolah SMA Muhammadiyah 6 Palembang sebagai 

berikut:103 

Nama Sekolah   : SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

Alamat Sekolah : Jalan Jendral Sudirman KM. 4,5 Kecamatan 

        Kemuning Palembang. 

NDS    : K. 09024022 

SSK Izin Pendirian No: 270/I-11/F 4e/1998 

SK Pendirian    : Dikbud tanggal 1 November 1988, No. 270/I-11/F 

                                       4e/1998 dan SK dari Muhammadiyah tanggal 29 

         September 1988, No. 4340/II-12/SM. 

Akreditasi terakhir  : Tahun 2011 

Status    : Terakreditasi dengan nilai B 

4. Keadaan Guru, Pegawai, dan Siswa SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

a. Keadaan Guru 

Latar belakang pendidikan guru SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

hampir semuanya S.1, bahkan ada 4 orang yang S.2 dari berbagai macam disiplin 

ilmu.Untuk tahun pelajaran 2013/2014 jumlah guru sebanyak 37 orang, guru PNS 

                                                           
103Arsip, Ibid… ,. 
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Dpk  8  orang, guru  tidak tetap(Swasta) 29 orang. Dari pernyataan tersebut untuk 

lebih jelas dapat dilihat tabel 1.4 berikut:104 

 
Tabel 4 

Daftar keadaan guru SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

NO Nama Mata pelajaran 
Pendidikan 

Terakhir 

1 Dra. Hj. Renovlismar, M.Pd.I  Pendidikan Agama Islam S2 

2 Ir. Zen Ahmad  Fisika  S1 

3 M. Erlan Hamid, S. Pd.  Bahasa Indonesia  S1 

4 Radin, S. Pd.  Ekonomi  S1 

5 Elpawati, S. Ag.  Pendidikan Agama Islam S1 

6 Indra jaya, S. H,.MH.  Sosiologi  S2 

7 Muhammad Fadhil, S.Pd.I  Pendidikan Agama Islam 
 Kemuhammadiyahan 

S1 

8 Dra. Nini Heryanti  Kimia  S1 

9 Drs. A. Nasution  Sosiologi  S1 

10 Dra. Lisnaya  Pkn  S1 

11 Masita, S. Pd.  Bahasa Inggris S1 

12 Mulyani, S. Pd.  Bahasa Indonesia S1 

13 Nurlaili, S. Pd.  Bahasa Inggris S1 

14 Choiria, S. Pd.  Pkn  S1 

15 Rahmiyanti, S. Si.  Biologi  S1 

16 Ariadi, M. Pd.  Matematika  S2 

17 Rr. Whoro Kuntari, S. Pd.  Bahasa Indonesia  S1 

18 Sri Hastuti Heldani, S. Pd.  Seni budaya Prakarya S1 

                                                           
104 M. Erlan Hamid, S. Pd., Waka Kesiswaan SMA Muhammadiyah 6 Palembang, wawancara 

tanggal 25mei 2015. 
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19 Anggia Meri jora, S. Pd.  Ekonomi  S1 

20 Marini Astuti, S.S.  Bahasa Arab dan Pendidikan 
Agama Islam 

S1 

21 Niko Eka Apriansyah, S. Pd.  Bahasa Inggris S1 

22 Aan Suriadi, M. Pd.  Geografi  S2 

23 Sri Hadi Rahayu, S. Pd.  Sejarah  S1 

24 Saifudin, S. Pd.  Matematika  S1 

25 Sri Rahmayati, S. Kom.  Tata usaha S1 

26 Dewi Widhawati, SE  Ekonomi  S1 

27 Reni Five Triyani, S. Pd.  Matematika  S1 

28 Yulia Heryanti, S. Pd.  Sejarah indonesia 
 Sejarah 

S1 

29 Joni Tristiawan, S.Pd  Pendidikan Jasmani  S1 

30 Ahmad yani, S.kom  Teknologi Informatika  S1 

31 Ari Kristofer, S. Pd.  Geografi  S1 

32 Wenti Wela Gustisa, S. Pd.  Biologi  S1 

33 Heni Feronica Agustini, S. Pd.  Bimbingan Konseling S1 

34 Heni aprianti, S.Pd  Matematika  S1 

35 Al Fathul Mukarram, S. Pd.  Seni Budaya   S1 

36 Andi Ilham, S. Pd.  Pendidikan Jasmani dan  
 Kesehatan 

S1 

37 Rizki Dwi Amelia, S. Pd.I.  Bahasa Arab  S1 

(Sumber: Tata Usaha SMA Muhammadiyah 6Palembang) 

b. Keadaan Pegawai 

Adapun keadaan pegawai di SMA Muhammadiyah 6 Palembang sebagai 

berikut:105 

 

                                                           
105 Arsip, Op. Cit…,. 
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Tabel 5 
Daftar keadaan pegawai SMA Muhammadiyah 6 palembang 

No Nama Pegawai Tugas 

1 Susanto Kepala TU 

2 Evi Arsyad Bendahara Sekolah 

3 Imelda Pranita,SE. Bendahara Yayasan 

4 Huzaifah Pembantu TU 

5 Rahmah Fitria Kepala Perpustakaan 

6 M. Sirod Satpam 

7 Fahmi H.H Satpam 

8 Sulmina Kebersiahan  

9 Tarmizi Penjaga Sekolah 

(Sumber: Tata Usaha SMA Muhammadiyah 6Palembang) 

c. Keadaan Siswa 

Siswa yang masuk SMA Muhammadiyah 6 Palembang, kebanyakan dari 

daerah dan dari golongan keluarga yang kurang mampu, dan dari saudara, famili, 

keluarga dekat  alumni SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Sebagian siswa 

mengontrak/menyewa, jauh dari orangtua. Dampaknya bayaran sekolah sering 

terlambat. Menyikapi hal tersebut, pihak sekolah sering memberi peringatan dan 

sangsi agar siswa membayar kewajibannya.Walaupun demikian minat orangtua 

untuk memasukkan anaknya ke SMA Muhammadiyah 6 Palembang masih tetap 

tinggi terbukti dari : 

- SMP Umum  =      155 Siswa 

- SMP Muhammadiyah =        25 Siswa 
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Tabel 6 
Daftar keadaan siswa SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

Tahun 
Pelajaran 

Jumlah 
Siswa 

Hasil US / UN 

Lulus Tidak Lulus Jumlah 

1988/1989 75 - - - 

1989/1990 193 - - - 

1990/1991 236 72 35 72 

1991/1992 225 99 9 99 

1992/1993 74 70 4 70 

1993/1994 91 54 5 54 

1994/1995 141 75 16 75 

1995/1996 169 105 2 105 

1996/1997 198 147 - 147 

1997/1998 245 147 - 147 

1998/1999 750 147 - 147 

1999/2000 720 209 - 209 

2000/2001 643 265 - 265 

2001/2002 580 208 - 208 

2002/2003 462 173 - 173 

2003/2004 432 273 - 273 

2004/2005 327 130 - 130 

2005/2006 360 120 - 120 

2006/2007 317 67 - 67 

2007/2008 374 142 - 142 
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2008/2009 329 99 - 99 

2009/2010 366 106 - 106 

2010/2011 477 120 - 120 

2011/2012 555 117 - 117 

2012/2013 545 141 - 141 

2013/2014 469 - - - 

2014/2015 426 - - - 

(Sumber: Tata Usaha SMA Muhammadiyah 6Palembang) 

Untuk tahun pelajaran 2014/2015 jumlah keseluruhan kelas yaitu: 

Jumlah kelas : X  = 3 kelas 

      XI  = 5 kelas 

      XII  = 5 kelas 

    Jumlah Rombel  =       13 kelas 

5. Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

Sampai saat ini SMA Muhammadiyah 6 Palembang tetap berusaha untuk 

terus meningkatkan pembangunan sarana dan prasananya, sebagai penunjang dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pendidik sekaligus peserta didiknya. Adapun 

sarana dan prasarana yang mendukung di SMA Muhammadiyah 6 Palembang adalah 

sebagai berikut:106 

 

 

                                                           
106 Tata Usaha, Op.Cit…,. 
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Tabel 7 
Daftar keadaan sarana dan prasarana 
SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

NO NAMA BARANG VOLUME SATUAN KETERANGAN 

1. Tanah    
2 Bangunan 4 Unit Baik 
3 Ruang Belajar 13 Buah Baik 
4 Komputer di Lab 20 Buah Baik 
5 Ruang BP 1 Buah Baik 
6 Ruang IPM 1 Buah Baik 

7 
Ruang Labor 
Perpustakaan 

1 Buah Baik 

8 
Ruang Kepsek, 
Guru, TU, 
Bendahara 

1 Buah Baik 

9 
Ruang Kamar 
Mandi/WC 

15 Buah Baik 

10 Meja Siswa 213 Buah Baik 
11 Kursi Siswa 426 Buah Baik 
12 Meja Guru dikelas 13 Buah Baik 
13 Meja BP 1 Buah Baik 
14 White Board kelas 13 Buah Baik 

15 
Komputer Praktik 
Siswa 

20 Unit Baik 

16 
Komputer core 2 
(Kantor) 

3 Unit Baik 

17 
Komputer core 2 
(Perpustakaan) 

1 Unit Rusak 

19 Printer Kantor 3 Buah Baik 
20 Lemari Kantor 3 Buah Baik 

21 

Meja Kepsek 
Meja Guru 
Meja Bendahara 
Meja Pegawai 

2 Buah Baik 
16 Buah Baik 
1 Buah Baik 
4 Buah Baik 

22 File Cabinet 4 Buah Rusak Ringan 
23 Televisi 1 Buah Baik 
24 Telepon kantor 1 Buah Baik 
25 Lap top (accer) 1 Buah Baik 
26 Handycam (sonny) 1 Unit Baik 
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27 Camera Digital 1 Set Baik 

28 
Peralatan Elektrik 
(Toa, Amplifier, 
Mic, dll) 

1 Set Baik 

29 Peralatan Listrik 1 Set 
Baik/ Rusak 

Ringan 
30 Perabotan Dapur 1 Set Baik 

31 
Peralatan Labor 
IPA 

1 Set Baik 

32 
Kerangka Manusia 
(Alat Peraga 
Biologi) 

1 Buah Rusak Ringan 

33 Buku Perpustakaan - Paket 
Baik/ Rusak 

Ringan 
34 Sarana Olahraga 1 Set Baik 
35 Galon Air Mineral 5 Buah Baik 
36 Dispenser 5 Unit Baik 
37 Alat Band 1 Set Baik 

(Sumber: Tata Usaha SMA Muhammadiyah 6 Palembang) 

6. Tugas dan Tanggungjawab Organisasi di SMA Muhammadiyah 6 

Palembang 

Adapun tugas dan tanggungjawab organisasi di SMA Muhammadiyah 6 

Palembang adalah sebagai berikut:107 

a. Tugas Kepala Sekolah 

1) Tugas kepala sekolah secara umum adalah: 

a) Pendidik ( Educator ) 

b) Manager 

c) Administrator 

d) Supervisor 

e) Pemimpin ( Leader ) 

f) Innovator ( Pembaharu ) 

g) Motivator ( Pendorong ) 

 
                                                           

107 Tata Usaha, Ibid…,. 
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2) Secara terperinci tugas dan tanggung jawab kepala sekolah antara lain: 

a) Mengatur dan mengawasi kegiatan belajar mengajar 

b) Mengatur, mengawasi dan serta dalam membina administrasi 

perkantoran, siswa, pegawai, guru, keuangan, perlengkapan, 

perpustakaan, laboratorium, bimbingan dan konseling, usaha 

kesehatan sekolah, computer, Ismuba serta Humas. 

c) Mengelolah sekolah mencakup kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan 

di sekolah yang meliputi bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan 

prasarana, humas, ismuba, bimbingan konseling serta pelaksanaan 

tujuh (7) K. 

d) Mengatur, mengawasi dan membina pelaksanaan tugas guru, 

karyawan, wali kelas, guru piket, petugas laboratorium, 

peprpustakaan, koperasi, UKS dan tata usaha. 

e) Mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan secara 

berkesinambungan. 

f) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang 

telah dilaksanakan kepada majelis Disdasemen Kota Palembang, 

Diknas kota Palembang, serta kepada orang tua siswa terutama 

berkaitan dengan kegiatan penilaian. 

g) Membina kehidupan agama dan kemuhammadiyahan serta 

penempatan wakil-wakil dan petugas sekolah lainnya. 
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h) Menentukan rentang pembagian tugas dan wewenang serta 

penempatan wakil-wakil sekolah lainnya. 

i) Mengkoordinasi kegiatan yang meliputi aspek kebijakan, 

pengolaan serta operasionalnya, yang meliputi perenanaan, 

pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, motivasi, 

penggerakan, penyediaan fasilitas, pengawasan dan penilaian. 

b. Tugas Guru 

1) Melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar. 

2) Membuat tugas semester. 

3) Membuat program satuan pelajaran. 

4) Membuat daya serap dan pencapaian target kurikulum bidang study 

yang diajarkan. 

5) Menyusun program evaluasi. 

6) Membuat kisi-kisi soal evaluasi 

7) Memberikan nilai formatif, sub sumatif dan nilai kokurikuler. 

8) Membina siswa 

9) Mengisi buku agenda guru 

10) Menghadiri rapat dinas sekolah. 

c. Tugas Pegawai 

1) Pegawai Perpustakaan 

a) Merencanakan pengadaan buku atau bahan pustaka. 
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b) Mengembangkan dan merencanakan penambahan buku dan 

perpustakaan. 

c) Mengelola dan menginventariskan semua buku perpustakaan. 

d) Melayani peminjaman dan pengembalian buku. 

e) Menyiapkan administrasi perpustakaan. 

f) Menyusun laporan perpustakaan. 

2) Pegawai Koperasi 

a) Menyusun dan melaksanakan program koperasi. 

b) Membimbing siswa dalam melaksanakan koperasi. 

c) Mengatur pembelian dan penjualan barang-barang koperasi. 

d) Menerima dan menyiapkan uang koperasi. 

3) Pegawai UKS 

a) Menyusun dan melaksanakan program UKS. 

b) Membuat daftar piket UKS setiap hari. 

c) Menyiapkan administrasi UKS. 

d) Mengisi atau mengolah data kartu kesehatan siswa. 

e) Merencanakan dan menyiapkan perlengkapan UKS. 

f) Mengadakan kerjasama dengan PUSKESMAS terdekat. 

g) Pengadaan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 

4) Pegawai Tata Usaha 

a) Menyusun dan melaksanakan program tata usaha. 

b) Menyusun pembagian tugas pegawai tata usaha sekolah. 
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c) Membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha. 

d) Mengatur dan mempersiapkan administrasi sekolah. 

e) Menyiapkan surat menyurat. 

f) Mengisi buku induk dan klafer secara lengkap. 

g) Membuat laporan bulanan triwulan / tahunan. 

B. Kegiatan Ekstra Kulikuler di SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

1. Upacara Bendera 

Upacara bendera biasanya dilaksanakan pada hari senin sebagai rasa 

kepedulian dan cinta terhadap tanah air. Upacara bendera di SMA Muhammadiyah 6 

ini dilaksanakan secara bergiliran dengan SMK 1 Muhammadiyah dan SMP 4 

Palembang. Hal ini dikarenakan lapangan upacaranya satu dan milik bersama. 

2. Kegiatan Keagamaan 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang memiliki kegiatan keagamaan. Kegiatan 

keagamaan ini biasanya dilakukan sebelum jam pertama, mulai dari jam 6.45 sampai 

jam 07.00. Adapun jenis-jenis kegiatannya yaitu: tadarus Al-Qur’an, muhadarah, 

tafsir hadits, praktek ibadah, tarikh Islam, dan hafalan ayat pendek. 

3. Shalat Dzuhur Berjama’ah 

Setiap memasuki  waktu dzuhur semua siswa kelas X, XI, dan XII SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang, melaksanakan shalat berjama’ah di masjid secara 

bergilir menurut jadwal yang telah di berlakukan di sekolah. Shalat dzuhur 

berjama’ah ini dilakukan setiap hari kecuali hari jum’at. Tujuan diadakan shalat 
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berjama’ah ini adalah melatih siswa untuk disiplin dalam beribadah, meningkatakan 

ketaqwaan, memperkokoh tali persaudaraan anatara guru dan siswa. 

4. Shalat Jum’at Berjamaah 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang memiliki kegiatan rutin setiap hari jum’at 

yaitu melaksanakan shalat jum’at berjama’ah bagi yang laki-laki di masjid yang 

berada di depan  SMA Muhammadiyah 6 dan bagi yang perempuan melaksanakan 

tausiyah di ruangan kelas masing-masing. 

5. Kegiatan Tausiyah 

Setiap hari jum’at bertepatan dengan waktu shalat jum’at siswa SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang bagi yang perempuan  melaksanakan tausiah yang 

dipimpin oleh gurunya sedangkan yang laki-laki shalat jum’at berjama’ah. 

6. Ceramah Bulanan 

Ceramah ini dilakukan setiap bulan yaitu pada setiap tanggal 6 awal bulan 

bertempat di lapangan. 

7. Kegiatan Senam 

Kegiatan senam  biasanya dilaksanakan pada hari sabtu. Kegiatan senam ini 

tidak di ikuti oleh seluruh siswa melainkan hanya kelas tertentu saja atau secara 

bergiliran. Misalnya hari sabtu ini di ikuti oleh kelas X saja, sedangkan kelas XI dan 

XII melaksanakan jalan santai. Sabtu depannya di ikuti oleh kelas XI saja, sedangkan 

kelas X dan XII jalan santai dan kegiatan tersebut dilakukan seperti itu seterusnya. 
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Adapun kegiatan Ekstra kurikuler selain kegiatan di atas adalah sebagai 

berikut:108 

a. Gerak Jalan 

b. Volley BallBasket Ball 

c. Paskibraka  

d. Band Pelajar 

e. Hockey Sepak Bola 

f. Kesenian 

g. Futsal 

h. Hizbul Wathan  

i. Tapak suci 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
108 Andi Ilham, S. Pd., Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan SMA Muhammadiyah 6 

Palembang, Wawancara tanggal 20 mei 2015. 



 
 

 
 

105 
 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

 
A. Hasil Belajar Siswa Sebelum Diterapkan Metode Trading Place Pada Mata 

Pelajaran Al-Islam Materi Perilaku Terpuji Kelas XI  MIA I  SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang 

Dalam bahasan ini, peneliti akan membahas tentang hasil belajar siswa 

sebelum diterapkan metode trading place pada mata pelajaran Al-Islam materi 

perilaku terpuji kelas XI MIA I. Untuk melihat hasil tersebut, dapat dilihat melalui uji 

hipotesis, namun sebelumnya peneliti akan mendeskripsikan hasil instrument 

penelitian: 

1. Validitas 

Dalam penelitian ini dilakukan validasi soal pre-tes dan post-tes. Validasi ini 

menggunakan pengujian validitas konstruk (construct validity), dimana peneliti 

menyusun terlebih dahulu instrument penelitian dengan berdasarkan pada aspek-

aspek yang akan divalidasi.  

Untuk menghitung validitas soal pre-tes dan post-tes, peneliti menggunakan 

pengujian soal (try out) kepada siswa yang tidak termasuk ke dalam responden. 

Peneliti melakukan pengujian soal sebanyak 30 soal kepada siswa-siswi kelas XI IIS 

1 SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Data-data yang terkumpul diperiksa, 

kemudian diolah serta dianalisa melalui rumus statistic dan menggunakan program 

SPSS. Setiap item soal terdiri dari jawaban a, b, c, dan d. jika jawaban benar maka 
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skornya 1, dan jika jawaban salah skornya 0. Berikut tabel hasil perhitungan validitas 

dengan menggunakan SPSS, dari item soal sebanyak 30 butir. 

TABEL 8 
HASIL PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL TRY  OUT 

NO Item r-hitung r-tabel Hasil 
1 Item 1 1 0.355 Tidak Valid 
2 Item 2 0.370 0.355 Valid 
3 Item 3 -0.233 0.355 Tidak Valid 
4 Item 4 0.386 0.355 Valid 
5 Item 5 -0.288 0.355 Tidak Valid 
6 Item 6 -0.315 0.355 Tidak Valid 
7 Item 7 0.370 0.355 Valid 
8 Item 8 -0.233 0.355 Tidak Valid 
9 Item 9 -0.261 0.355 Tidak Valid 
10 Item 10 0.536 0.355 Valid 
11 Item 11 0.536 0.355 Valid 
12 Item 12 -0.261 0.355 Tidak Valid 
13 Item 13 -0.139 0.355 Tidak Valid 
14 Item 14 -0.204 0.355 Tidak Valid 
15 Item 15 -0.261 0.355 Tidak Valid 
16 Item 16 -0.288 0.355 Tidak Valid 
17 Item 17 A 0.355 Tidak Valid 
18 Item 18 -0.371 0.355 Tidak Valid 
19 Item 19 0.370 0.355 Valid 
20 Item 20 0.665 0.355 Valid 
21 Item 21 -0.233 0.355 Tidak Valid 
22 Item 22 0.828 0.355 Valid 
23 Item 23 -0.343 0.355 Tidak Valid 
24 Item 24 -0.097 0.355 Tidak Valid 
25 Item 25 -0.371 0.355 Tidak Valid 
26 Item 26 -0.261 0.355 Tidak Valid 
27 Item 27 0.443 0.355 Valid 
28 Item 28 -0.204 0.355 Tidak Valid 
29 Item 29 0.447 0.355 Valid 
30 Item 30 0.370 0.355 Valid 
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jika nilai r-hitung lebih besar dari 

nilai r-tabel, maka item instrument dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai 

alat pengumpulan data. Diketahui bahwa dari 30 soal yang diujikan, terdapat 11 soal 

yang valid dan 19 soal yang tidak valid. Dalam hal ini, peneliti ingin menggunakan 

10 soal saja. Item soal yang akan digunakan adalah soal nomor 2, 4, 7, 10, 11, 19, 20, 

22, 27, dan 29. 

2. Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

sudah baik.109 Berikut nilai siswa kelas XI IIS 1 SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

ketika pengujian soal pada tes pertama dan kedua. 

TABEL 9 
NILAI TRY OUT SISWA PADA TES PERTAMA DAN KE DUA 

NO NAMA SISWA 
JENIS TES 

TES 1 TES 2 
1 Abit Sasminto 80 86 
2 Arief Wahyudi 70 76 
3 Ario Sasela 70 73 
4 Ariyanto A.C 76 80 
5 Billy I. 76 86 
6 Bukhori 66 83 
7 Dede R. 60 80 
8 Deri A. 73 73 
9 Erni Septiyana 63 73 
10 Fajar Dwi S. 73 80 
11 Fauzan 70 86 
12 Julius Bari 70 90 

                                                           
109 Suharsimi Arikunto,…, Op Cit, hal. 178. 
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13 Mardiansyah 70 83 
14 Meisy P. 76 86 
15 M. Iqbal 70 83 
16 M. Aditya 83 76 
17 M. Ilham 68 80 
18 Nevrie K. 73 76 
19 Okta Riyanti 70 76 
20 Rajendra 63 76 
21 Ranti A. 73 86 
22 Revi Ryandra 66 76 
23 Salsa A.W 80 90 
24 Rudi Kurniadi 70 73 
25 Satria 73 80 
26 Suffendi 76 86 
27 Taufiqurrahman 86 76 
28 Untung P.D.P 70 73 
29 Yuda M.P 80 80 

  
 Setelah diketahui nilai dari masing-masing siswa, maka hasil perhitungan 

reliabilitasnya adalah sebagai berikut: 

TABEL 10 dan 11 
HASIL PERHITUNGAN RELIABILITAS 

 
Case Processing Summary   Reliability Statistics 

  

 

 

 

 

 N % 

 Valid 

Cases Excludeda 

Total 

29 100.0 

0 .0 

29 100.0 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.382 2 
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Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai hitung koefisien alpha lebih 

besar dari pada nilai tabelnya, atau 0,382 > 0,355. Sehingga instrument penelitian 

dinyatakan reliable dan dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data. 

Setelah peneliti melakukan uji instrument, maka data yang sudah diperoleh 

akan diaplikasikan keresponden untuk menguji hasil pre test dan post test siswa yaitu 

kelas XI MIA I SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Setelah peneliti melakukan pre 

test, adapun data yang diperoleh dari hasil belajar (pre test) siswa yaitu sebagai 

berikut: 

70    80  60 60 60 50 

70    40 70 70 60 50 

40    50 40 60 80 70 

60    80 70 40 50 60 

Dari data di atas, kemudian dilakukan perhitungan terlebih dahulu yang 

disiapkan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 12 
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa untuk Memperoleh 

Mean dan Standar Deviasi 
No Nilai (x) F Fx X= (x-Mx) X2 F.x2 

1 40 4 160 - 20 400 1600 

2 50 4 200 - 10 100 400 

3 60 7 420 0 0 0 

4 70 6 420 10 100 600 

5 80 3 240 20 400 1200 

Jumlah N= 24 ∑fx= 1.440 - - ∑fx2= 3.800 
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Dari tabel di atas diketahui: ∑ fx = 1.440, ∑ fx² = 3.800 dan N 24. Selanjutnya 

dilakukan tahap menghitung rata-rata atau Mean variable X (hasil belajar pre test). 

1. Mencari nilai rata-rata variable X 

Mx = 
∑��
	  = 

�.���
��  = 60 

2. Mencari standar deviasi variable X 

Mx = �∑���	  = ��.�����  =  158,33 = 12,58 dibulatkan menjadi 13 

3. Mengelompokan hasil belajar siswa kedalam tiga kelompok, yaitu tinggi, 

sedang, rendah (TSR) 

M + 1 (SD) ke atas   = Tinggi 

M – 1 (SD) s/d M + 1 (SD)  = Sedang  

M – 1 (SD) ke bawah   = Rendah 

Lebih lanjut untuk mengetahui pengkategorian TSR dapat dilihat pada skala 

perhitungan di bawah ini: 

60 + 1 (13) = 73 ke atas  perkembangan hasil belajar siswa tidak dengan 

menerapkan metode trading place (kelompok 

pre test) dikategori tinggi. 

48 s/d 72  perkembangan hasil belajar tidak dengan 

menerapkan metode trading place (kelompok 

pre test) dikategori sedang. 
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60 – 1 (13) = 47 ke bawah perkembangan hasil belajar tidak dengan 

menerapkan metode trading place (kelompok 

pre test) dikategori rendah. 

Dari hasil perhitungan nilai siswa pada skala di atas, jika dibuat kedalam 

bentuk persentase adalah sebagai berikut: 

Tabel 13 
Persentase Hasil Belajar Siswa Sebelum Diterapkan Metode Trading Place Pada 

Mata Pelajaran Al-Islam Materi Perilaku Terpuji Kel as XI MIA I  SMA 
Muhammadiyah 6 Palembang 

No Hasil Belajar Siswa Frekuensi 

Presentase 

P = 
�
	 x 100% 

1. Tinggi 3 12,5 % 

2. Sedang 17 70,83 % 

3. Rendah 4 16,67 % 

Jumlah N = 24 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat hasil belajar siswa yang 

menggunakan metode konvensional dengan kategori nilai tinggi ada 3 orang siswa 

(12,5%), nilai sedang 17 orang siswa (70,83%), dan nilai rendah 4 orang siswa 

(16,67%). 
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B. Penerapan Metode Trading Place Pada Mata Pelajaran Al-Islam Materi 

Perilaku Terpuji Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI MIA I  SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hasil penerapan metode trading 

place pada pelajaran Al-Islam di SMA Muhammadiyah 6 Palembang dengan 

menggunakan kelas XI MIA I. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh penerapan metode trading place pada mata pelajaran Al-Islam materi 

perilaku terpuji terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIA I di SMA Muhammadiyah 

6 Palembang. 

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti mengadakan pertemuan dengan 

Kepala sekolah dan guru mata pelajaran Al-Islam kelas XI. Dalam pertemuan ini 

peneliti menyampaikan tujuan untuk melaksanakan penelitian, selain itu peneliti juga 

membahas tentang permasalahan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Islam. 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan kelas XI MIA I sebagai kelas yang 

akan diteliti dengan jumlah siswa 24 orang menggunakan metode trading place pada 

materi prilaku terpuji. Proses percobaan penerapan ini dilakukan sebanyak 2 kali pada 

kelas XI MIA I sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

disusun oleh peneliti. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan metode trading place, peneliti melaksanakan proses pembelajaran 

dengan menggunakan metode konvensional (ceramah dan tanya jawab). Kemudian 

peneliti memberikan tes kepada siswa. Tes merupakan serangkaian pertanyaan atau 
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latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Tes ini adalah tes hasil 

belajar siswa dalam bentuk pilihan ganda yang terdapat 10 soal. 

Pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 7 Agustus 

2015, peneliti menyiapkan materi yang akan diajarkan kepada siswa, mengabsen 

siswa, mengkondisikan kelas dan menjelaskan meteri pembelajaran tentang perilaku 

terpuji. Kemudian peneliti mengadakan tanya jawab kepada siswa sesuai dengan 

materi pelajaran sampai siswa paham mengenai materi tersebut. Setelah siswa paham, 

peneliti mengadakan tes berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal (pre test) untuk 

mengukur ketercapaian hasil belajar. Setelah siswa selesai mengerjakan soal tersebut, 

kemudian peneliti menyimpulkan tentang materi pembelajaran dan memberikan 

motivasi kepada siswa. 

Pada pertemuan kedua hari Jum’at tanggal 14 Agustus 2015, peneliti 

mengawali pelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa. Peneliti 

menyiapkan materi dan menjelaskan materi tentang perilaku terpuji. Setelah siswa 

paham tentang materi tersebut, peneliti memberikan label nama kepada tiap siswa dan 

memerintahkan siswa untuk menulis namanya masing-masing pada label nama 

tersebut, lalu memerintahkan siswa untuk mencari pasangan dan memperkenalkan 

diri kepada siswa lain. Kemudian peneliti memberikan permasalahan seputar materi 

perilaku terpuji untuk memancing pendapat mereka tentang materi yang tersebut. 

Lalu peneliti memerintahkan “kerjakan sekarang!”, setelah itu peneliti mengarahkan 

siswa untuk bertukar label nama dengan pasangannya masing-masing dan kemudian 

siswa tersebut menemui siswa lain untuk bertukar pendapat dari pendapat pasangan 



 
 

 
 

114 
 

sebelumnya. Selanjutnya peneliti memerintahkan siswa untuk melanjutkan proses 

tersebut hingga sebagian siswa telah saling bertemu. Kemudian peneliti 

memerintahkan siswa untuk mendapatkan label namanya masing-masing. Setelah 

proses pembelajaran dilakukan peneliti dan siswa menyimpulkan materi pelajaran 

tersebut. Setelah itu peneliti melakukan evaluasi (post test) di akhir pembelajaran. 

C. Hasil Belajar Siswa Setelah Diterapkan Metode Trading Place Pada Mata 

Pelajaran Al-Islam Materi Perilaku Terpuji Kelas XI  MIA I  SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang 

Setelah penerapan metode trading place, maka peneliti melakukan test soal 

(post test) kepada siswa XI MIA I SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Adapun data 

yang diperoleh dari hasil belajar (post test) siswa yaitu sebagai berikut: 

70 60 70 70 70 60 

100 50 100 80 90 70 

50 50 70 100 100 60 

80 80 90 90 60 60 

Dari data di atas, kemudian dilakukan perhitungan terlebih dahulu yang 

disiapkan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 14 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa untuk Memperoleh 
Mean dan Standar Deviasi 

No Nilai (y) F Fy Y= (y –My) Y2 F.y2 

1 50 3 150 - 24 576 1.728 
2 60 5 300 - 14 196 980 
3 70 6 420 - 4 16 96 
4 80 3 240 6 36 108 
5 90 3 270 16 256 768 
6 100 4 400 26 676 2.704 

Jumlah N= 24 ∑fy= 1.780   ∑fy2= 6.384 
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Dari tabel di atas diketahui: ∑ fy = 1.780, ∑ fy² = 6.384 dan N 24. Selanjutnya 

dilakukan tahap menghitung rata-rata atau Mean variable X (hasil belajar pre test). 

1. Mencari nilai rata-rata variable Y 

My = 
∑�&
	  = 

�.'��
��  = 74,16 dibulatkan menjadi 74 

2. Mencari standar deviasi variable Y 

My = �∑�&�	  = �(.�����  = √266 = 16,30 dibulatkan menjadi 16 

3. Mengelompokan hasil belajar siswa kedalam tiga kelompok yaitu, tinggi, 

sedang, rendah (TSR) 

M + 1 (SD) ke atas   = Tinggi 

M – 1 (SD) s/d M + 1 (SD)  = Sedang  

M – 1 (SD) ke bawah   = Rendah 

Lebih lanjut untuk mengetahui pengkategorian TSR dapat dilihat pada skala 

perhitungan di bawah ini: 

74 + 1 (16) = 90 ke atas  perkembangan hasil belajar siswa dengan 

menerapkan metode trading place (kelompok 

post test) dikategori tinggi. 

59 s/d 89  perkembangan hasil belajar dengan menerapkan 

metode trading place (kelompok post test) 

dikategori sedang. 



 
 

 
 

116 
 

74 – 1 (16) = 58 ke bawah perkembangan hasil belajar dengan menerapkan 

metode trading place (kelompok post test) 

dikategori rendah. 

Hasil perhitungan nilai siswa pada skala di atas, dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 15 
Persentase Hasil Belajar Siswa Setelah Diterapkan Metode Trading Place Pada 

Mata Pelajaran Al-Islam Materi Perilaku Terpuji Kel as XI MIA I  SMA 
Muhammadiyah 6 Palembang 

 

No Hasil Belajar Siswa Frekuensi 

Presentase 

P = 
�
	 x 100% 

1. Tinggi 7 29,17 % 

2. Sedang 14 58,33 % 

3. Rendah 3 12,5 % 

Jumlah N = 24 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat hasil belajar siswa yang 

menggunakan metode trading place dengan kategori nilai tinggi ada 7 orang siswa 

(29,17%), nilai sedang 14 orang siswa (58,33%), dan nilai rendah 3 orang siswa 

(12,5%). 
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D. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Sebelum dan Sesudah Diterapkan Metode 

Trading Place Pada Mata Pelajaran Al-Islam Materi Perilaku Terpuj i Kelas 

XI MIA I  SMA Muhammadiyah 6 Palembang 

Dari hasil belajar siswa kelompok pre test dan kelompok post test yang telah 

dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa terdapat peningkatan hasil belajar antara 

keduanya. Dalam hal ini untuk menindaklanjuti peningkatan hasil belajar tersebut 

digunakan rumus tes t untuk dua sampel kecil yang satu sama lain saling 

berhubungan. Penggunaan tes t pada penelitian ini mengasumsikan Hipotesis Nihil 

(Ho) yang menyatakan bahwa “tidak ada peningkatan hasil belajar siswa kelas XI 

MIA I yang menerapkan metode  trading place  pada mata pelajaran Al-Islam di 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang”. 

Apabila nilai to yang diperoleh lebih besar dari t tabel maka Hipotesis Nihil 

(Ho) yang diajukan ditolak, sedangkan jika nilai to lebih kecil dari pada t  tabel maka 

Hipotesis Nihil (Ho) yang diajukan diterima. Untuk menguji hipotesis di atas, peneliti 

menggunakan tes dengan bentuk sebagai berikut: 

��= 
��
����

 

Berdasarkan tes yang telah diberikan pada kelas XI MIA I yang berjumlah 24 

orang siswa pada mata pelajaran Al-Islam dengan materi prilaku terpuji dengan 

menerapkan metode trading place dan tidak menerapkan metode trading place 

diperoleh data hasil belajar siswa sebagai berikut: 
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Tabel 16 
Skor Hasil Belajar Siswa Kelas XI MIA I dari 24 Orang Siswa SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang Sebelum dan Sesudah 
Penerapan Metode Trading Place 

No Nama Siswa 
Nilai 

Pre Test ( x ) Post Test ( y ) 
1 Ahmad Fitriadi 70 80 
2 Alifah Chairun Nisa 70 100 
3 Aprizal 40 50 
4 Bima Panca Kurniawan 60 70 
5 Claudia Ayu Werda Ningsih 80 100 
6 Dedek Kurnia 40 50 
7 Dina Ayu Lestari 50 60 
8 Edom Alleazer 80 100 
9 Fanny Utari 60 70 
10 Gilang Gulintang 70 90 
11 Ehsan Fajri 40 60 
12 Ivandri 70 90 
13 Leni Awalini Putri 60 70 
14 Lia Rahma Yuniarsih 70 80 
15 Lisa Anggraini Nasution 60 70 
16 Mega Lestari 40 50 
17 M. Ariel Afrizal 60 70 
18 M. Febriansyah 60 80 
19 M. Trio Hidayatullah 80 100 
20 Putri Amelya 50 60 
21 Rati Ayu Veronika 50 60 
22 Salwania Martisia 50 70 
23 Siti Sari Nurjanah 70 90 
24 Widya Tri Santi Samir 60 60 
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Langkah-langkah penghitungan Tes t 

a. Mencari D (Difference = perbedaan) antara Skor Variabel I dan Skor Variabel 

II. Jika Variabel I kita beri lambang X sedang  Variabel II kita beri lambang 

Y, maka: D = X-Y. 

b. Menjumlahkan D, sehingga diperoleh ∑
 

c. Mencari Mean dari Difference, dengan rumus: ��= 
∑�
	  

d. Menguadratkan D: setelah itu lalu dijumlahkan sehingga diperoleh ∑
². 
e. Mencari Deviasi Standar dari Difference (�
�), dengan rumus: 

�
�= �∑�²	 −�∑�	 �
�
 

f. Mencari Standard Error dari Mean of Difference, yaitu ����, dengan 

menggunakan rumus: 

����= 
���
√	�� 

g. Mencari �� dengan menggunakan rumus: 

��= 
��
����

 

h. Memberikan interpretasi terhadap “��” dengan prosedur kerja sebagai berikut: 

1) Merumuskan terlebih dahulu Hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis 

Nihilnya (Ho) 

2) Menguji signifikansi ��, dengan cara membandingkan besarnya �� (t hasil 

observasi atau t hasil perhitungan) dengan �� (harga kritik t yang 

tercantum pada table nilai t), dengan terlebih dahulu menetapkan degrees 
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of freedom-nya (df) atau derajat kebebasannya (db), yang dapat diperoleh 

dengan rumus: df atau db = N-1. 

3) Mencari harga kritik t yang tercantum pada tabel nilai t dengan berpegang 

pada df atau db yang telah diperoleh, baik pada taraf signifikansi 5% 

ataupun taraf signifikansi 1%. 

4) Melakukan perbandingan antara �� dengan ��, dengan patokan sebagai 

berikut: 

a) Jika �� lebih besar atau sama dengan �� maka hipotesis Nihil ditolak; 

sebaliknya Hipotesis alternatif diterima atau disetujui. Berarti antara 

kedua variable yang sedang kita selidiki perbedaannya, secara 

signifikan memang terdapat perbedaan 

b) Jika �� lebih kecil dari pada �� maka Hipotesis Nihil diterima atau 

disetujui; sebaliknya Hipotesis alternatif ditolak. Berarti bahwa 

perbedaan antara Variabel I dan Variabel II itu bukanlah perbedaan 

yang berarti, atau bukan perbedaan yang signifikan. 
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Tabel 17 
Perhitungan Untuk Memperoleh t dalam Rangka Menguji 

Kebenaran/Kepalsuan Hipotesa Tentang  Adanya Peningkatan Hasil Belajar 
Siswa Kelas XI MIA I Antara Sebelum dan Sesudah Diterapkannya 

MetodeTrading Place 

No Nama Siswa 

Nilai D = D2 = 

Pre Test (x) Post Test (y) ( X – Y ) ( X – Y )2 

1 Ahmad Fitriadi 70 80 - 10 100 
2 Alifah Chairun Nisa 70 100 - 30 900 
3 Aprizal 40 50 - 10 100 
4 Bima Panca K 60 70 - 10 100 
5 Claudia Ayu Werda  80 100 - 20 400 
6 Dedek Kurnia 40 50 - 10 100 
7 Dina Ayu Lestari 50 60 - 10 100 
8 Edom Alleazer 80 100 - 20 400 
9 Fanny Utari 60 70 - 10 100 
10 Gilang Gulintang 70 90 - 20 200 
11 Ehsan Fajri 40 60 - 20 400 
12 Ivandri 70 90 - 20 400 
13 Leni Awalini Putri 60 70 - 10 100 
14 Lia Rahma Yuniarsih 70 80 - 10 100 
15 Lisa Anggraini  60 70 - 10 100 
16 Mega Lestari 40 50 - 10 100 
17 M. Ariel Afrizal 60 70 - 10 100 
18 M. Febriansyah 60 80 - 20 400 
19 M. Trio Hidayatullah 80 100 - 20 400 
20 Putri Amelya 50 60 - 10 100 
21 Rati Ayu Veronika 50 60 - 10 100 
22 Salwania Martisia 50 70 - 20 400 
23 Siti Sari Nurjanah 70 90 - 20 400 
24 Widya Tri Santi  60 60 0 0 

 N= 24 - - 
∑D= - 
340 

∑D2= 
5.600 
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Dari tabel di atas telah berhasil diperoleh ∑D = - 340 dan ∑D2= 5.600. 

Dengan diperolehnya ∑D = - 340 dan ∑D2= 5600 itu, maka dapat diketahui besarnya 

Deviasi Standar Perbedaan skor antara varibel X dan variabel Y (dalam hal ini SDD) : 

�
�= �∑�²

	 			− �∑�	 �
�
  = �,.(���� 			− ��	����� �

�
  =  233,33			 − -−	14,16/� 

=  233,33 − 200,50 = √32,83 = 5, 72 

SEMD = 
123
√4�� = 

,,'�
√���� = 

,,'�
√�� = 

,,'�
�,'5 = 1,19 

Langkah berikutnya mencari harga to dengan menggunakan rumus:  

to = 
��
����

 = 
��,�(
�,�5  = 11,89 

 Langkah berikutnya, diberikan interprestasi terhadap to dengan terlebih dahulu 

memperhitungkan df atau dbnya ; db = N-1 = 24 – 1 = 23 dikonsultasikan pada tabel 

nilai t, baik pada taraf signifikasi 5% maupun pada taraf signifikasi 1%. Ternyata 

dengan df sebesar 23 itu diperoleh harga kritik atau ttabel pada taraf signifakasi 5% 

sebesar 2,07 sedangkan pada taraf signifikasi 1% diperoleh sebesar 2,81.  

Dengan membandingkan besarnya t yang diperoleh dalam perhitungan (to = 

11,89) dan besarnya t yang tercantum pada tabel t (tt.ts.5% = 2,07 dan tt.ts.1% = 2,81) 

maka dapat dketahui bahwa tt yaitu: 2,07 < 11,89 > 2,81 

Jadi, karena to lebih besar dari pada tt maka Hipotesis Nihil (Ho) yang diajukan 

ditolak, ini berarti bahwa terdapat adanya peningkatan skor hasil belajar siswa SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang  sebelum dan sesudah diterapkan metode Trading 

Place mempunyai peningkatan hasil belajar. 



 
 

 
 

123 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas XI MIA I SMA 

Muhammadiyah 6 Palembang maka penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa kelas XI MIA I pada mata pelajaran Al-Islam materi 

prilaku terpuji sebelum diterapkan metode trading place mean sebesar 60. 

Sedangkan presentase hasil belajar siswa yang memperoleh skor tinggi ada 3 

orang siswa (12,5%), skor sedang 17 orang siswa (70,83%), dan skor rendah 4 

orang siswa (16,67%). 

2. Hasil belajar siswa kelas XI MIA I pada mata pelajaran Al-Islam materi 

prilaku terpuji setelah menerapkan metode trading place mean 74. Sedangkan 

presentase hasil belajar siswa yang memperoleh skor tinggi ada 7 orang siswa 

(29,17%), skor sedang 14 orang siswa (58,33%), dan skor rendah 3 orang 

siswa (12,5%). 

3. Terdapat peningkatan penerapan metode trading place pada mata pelajaran 

Al-Islam materi prilaku terpuji terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIA I di 

SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan 

test t lebih besar dari t tabel, baik pada taraf 5% maupun pada taraf 1% 

dengan rician 2,07< 11,89 > 2,81 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 
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B. Saran  

Tanpa mengurangi rasa hormat atas kerja keras yang dilakukan lembaga dan 

dengan disertai keterbatasan seorang penulis sebagai manusia awam yang baru 

belajar tentang pengetahuan pengembangan di lembaga pendidikan. Peneliti mencoba 

memberikan beberapa saran di antaranya: 

1. Untuk guru, khususnya guru SMA Muhammadiyah 6 hendaknya lebih kreatif 

lagi dalam menerapkan metode mengajar yang inovatif untuk membantu 

kelancaran dan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar serta mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

siswa agar tujuan pembelajaran tercapat dengan baik. Seperti contoh 

menerapkan metode trading place yang dapat mengembangkan daya pikir 

siswa dalam bertukar pendapat dan menjalin kerja sama siswa dalam proses 

pembelajaran. 

2. Untuk teman-teman, yang akan melakukan penelitian, disarankan untuk 

mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan proses penelitian agar 

proses atau tujuan penelitian berjalan dengan lancar. 

3. Untuk siswa-siswa, hendaknya lebih giat lagi dalam belajar dan lebih aktif 

lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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