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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. KerangkaTeoretis 

1. AktivitasBelajar 

a. PengertianAktivitasBelajar 

Aktivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan giat 

dan sungguh- sungguh. Maka dari itu aktivitas dapat dikatakan sebagai 

suatu kegiatan atau kesibukan seseorang yang menggunakan tenaga, 

pikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu semuanya itu dilakukan 

untuk bisa mencapai kemampuan dari hasil yang optimal.  

Selain dari itu aktivitas juga dapat diartikan sebagai tingkah laku 

yang disadari maupun tingkah laku yang semata-mata merupakan 

gerakan otot dan kerangka badan (gerakan motoris) tingkah laku yang 

berwujud merupakan perbuatan nyata yang di dasarkan pada kehendak.
11

 

Adapun menurut S. Nasution: 

“Bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat jasmani 

maupun rohani. Dalam kegiatan proses belajar kedua aktivitas 

tersebut harus selalu terkait. Maka sehubungan dengan itu, Piaget 

menerangkan bahwa seorang anak itu berfikir sepanjang ia berbuat. 

Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berfikir. Maka oleh karena 

itu supaya anak berfikir sendiri maka harus diberi kesempatan 

untuk berbuat sendiri atau dibiarkan melakukan suatu perbuatan 

dengan sendiri. Berfikir pada tahap verbal baru akan timbul setelah 

anak itu berfikir pada tahap perbuatan”.
12
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Saefullah, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan,(Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 

287 
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S. Nasution, Loc. Cit 
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Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun 

mental. Dalam proses belajar kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. 

Lebih lanjut lagi piaget menerangkan dalam buku Sardiman bahwa jika 

seoarang anak berpikir tanpa berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak 

berpikir.
13

 

Aktivitas belajar sangat terkait dengan proses pencarian ilmu. Islam 

sangat menekankan terhadap pentingnya ilmu. Al-qur‟an dan Al-sunnah 

mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan 

kearifan (wisdom), serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan 

pada derajat yang tinggi. Di dalam al-Qur‟an, kata al-„ilm dan kata-kata 

jadiannya digunakan lebih dari 780 kali.  Seperti yang termaktub dalam 

wahyu yang pertama turun kepada baginda Rasulullah SAW yakni Al-

„Alaq ayat 1-5. Ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Qur‟an memandang 

bahwa aktivitas belajar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Kegiatan belajar dapat berupa menyampaikan, 

menelaah,mencari, dan mengkaji, serta meneliti. Sebagaimana Firman 

Allah SWT: 

                              

        

Artinya: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang 

Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmullah yang 

paling pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya”. (Q. S .Al-Alaq, 96: 1-5) 
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Sardiman A.M, Op. Cit, h. 100 
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Sejak turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad saw, 

Islam telah menekankan perintah untuk belajar, ayat pertama juga 

menjadi bukti bahwa Al-Quran memandang penting balajar agar manusia 

dapat memahami seluruh kejadian yang ada disekitarnya, sehingga 

meningkatkan rasa syukur dan mengakui akan kebesaran Allah. Pada 

ayat pertama dalam surat Al-Alaq terdapat kata Iqra‟, dimana melalui 

malaikat Jibril Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk 

“membaca” (Iqro‟). 

Perintah belajar diatas, tentu saja harus dilaksanakan melalui proses 

kognitif dalam hal ini, sistem memori yang terdiri atas memori sensasi, 

memori jangka pendek dan memori jangka panjang berperan sangat aktif 

dan menentukan berhasil atau gagalnya seseorang dalam meraih 

pengetahuan dan keterampilan. Islam memandang umat manusia sebagai 

makhluk yang dilahirkan dalam keadaan kosong, tak berilmu 

pengetahuan, namun Tuhan memberikan potensi yang bersifat jasmaniah 

dan rohaniah untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi demi kemaslahatan umat itu sendiri.  

Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana menjelaskan bahwa aktivitas 

belajar dapat memberikan nilai tambah (added value) bagi peserta didik, 

berupa hal-hal berikut ini: 

1. Peserta didik memiliki kesadaran (awwareness) untuk belajar 

sebagai wujud adanya motivasi internal untuk belajar sejati. 

2. Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, 

yang dapat memberikan dampak terhadap pembentukan pribadi yang 

integral. 
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3. Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya. 

4. Menumbuh kembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang 

demokratis di kalangan peserta didik. 

5. Pembelajaran dilaksanakan secara konkret sehingga dapat 

menumbuhkan kembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

6. Menumbuh kembangkan sikap kooperatif dikalangan peserta didik 

sehingga sekolah menjadi hidup, sejalan dan serasi dengan 

kehidupam di masyarakat di sekitarnya.
14

 

 

Adapun pembagian aktivitas belajar dapat dibagi menjadi beberapa 

bagian, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas mendengarkan, misalnya dalam proses belajar mengajar di 

sekolah ada guru yang memakai metode ceramah, jadi tugas pelajar 

atau peserta didik adalah mendengarkan. 

b. Aktivitas memandang, mislanya seorang pelajar memandang alam 

sekitar, maka dengan  hal tersebut bisa juga dikatakan belajar karena 

dengan aktivitas tersebut dia bisa menambah wawasan ilmu 

pengetahuan kita. 

c. Aktivitas menulis atau mencatat, misalnya mencatat keterangan dari 

guru untuk menambah pengetahuan. 

d. Aktivitas membuat ikhtisar atau ringkasan, dan menggarisbawahi, 

misalnya menandai atau distabilo hal-hal yang menurut kita penting 

untuk diingat agar sewaktu-waktu kita ingin belajar kita mudah 

untuk belajar. 

e. Aktivitas berpikir, misalnya berusaha menemukan sesuatu sehingga 

seseorang tersebut bisa menemukan sesuatu hal yang baru. 

f. Aktivitas latihan atau praktek, misalnya seorang guru melatih atau 

membiasakan diri dirumah berlatih untuk materi pelajaran yang akan 

diajarkan esok hari.
15

 

b. Prinsip-Prinsip Aktivitas Belajar 
 

Prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar dalam hal ini akan dilihat 

dari sudut pandang perkembangan konsep jiwa menurut ilmu jiwa. 

Dengan melihat unsur kejiwaan seseorang subjek belajar/subjek didik, 

dapatlah diketahui bagaimana prinsip aktivitas yang terjadi dalam belajar 

                                                           
14

Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana Hanafiah, Konsep Strategi Pembelajaran,(Bandung: 

Refika Aditama, 2010), h. 24. 
15

Wasty Soemanto,Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2012), h. 107. 
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itu. Karena dilihat dari sudut pandang ilmu jiwa, maka sudah barang 

tentu yang menjadi fokus perhatian adalah komponen manusiawi yang 

melakukan aktivitas dalam belajar mengajar, yakni siswa dan guru. 

Maka oleh karena itu, di dalam belajar perlu ada aktivitas. Sebab 

pada prinsipnya belajar itu berbuat,”learning by doing”. Di dalam 

aktivitas belajar ada beberapa prinsip yang berorientasi pada pandangan 

ilmu jiwa, yakni menurut pandangan ilmu jiwa lama dan pandangan ilmu 

jiwa modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama aktivitas didominasi 

oleh guru sedangkan menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas 

didominasi oleh siswa.
16

 

Sedangkan M. Dalyono juga mengemukakan beberapa contoh 

aktivitas dalam belajar yaitu: 

1. Mendengarkan 

2. Memandang 

3. Meraba, membau, dan mencicipi 

4. Menulis dan mencatat 

5. Membaca 

6. Membuat ikhtisar atau mencatat 

7. Mengamati table 

8. Menyusun paper atau kertas kerja 

9. Mengingat 

10. Berpikir 

11. Latihan atau praktek.
17

 

c. Indikator-indikator Aktivitas Belajar 

Jadi, indikator aktivitas belajar siswa yang digunakan oleh siswa 

dalam proses pembelajaran yaitu: 

1. Memperhatikan 
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Sardiman, A. M,Op, Cit, h. 97 
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M. Dalyono,Psikologi Pendidikan,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 218 
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2. Bertanya dan menjawab 

3. Mengemukakan pendapat 

4. Mendengarkan 

5. Bermain 

6. Memecahkan soal 

7. Bersemangat, berani dan antusias.
18

 

Untuk menumbuhkan aktivitas siswa dalamkegiatan belajar 

mengajar merupakan salah satu prinsip utama terjadinya proses 

pembelajaran. Tanpa aktivitas, proses belajar tidak akan berlangsung. 

Dengan proses pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa, 

pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan menyenangkan sehingga 

dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa. Oleh karena 

itu, perlunya untuk menumbuhkan aktivitas belajar siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan akan 

tercapai. Pembelajaran yang menuntut adanya aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran tentunya membutuhkan serangkaian 

kegiatan yang dapat menumbuhkan aktivitas belajar siswa. 

Martinis Yamin, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan dalam kelas meliputi 9 aspek untuk 

menumbuhkan aktivitas dan pertisipasi siswa. Masing-masing di 

antaranya: 

1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga 

mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
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2. Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar) kepada siswa. 

3. Mengingatkan kompetensi prasyarat. 

4. Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep) yang akan 

dipelajari. 

5. Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. 

6. Memunculkan aktivitaspartisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 

7. Memberikan umpan balik (feed back). 

8. Melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes, sehingga 

kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur. 

9. Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir 

pembelajaran.
19

 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar 

Di dalam bukunya, Muhibbin Syah mengatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar meliputi sebagai berikut: 

1. Faktor internal, misalnya kondisi fisik, kecerdasan, ingatan, sikap, 

minat, bakat,  motivasi, konsentrasi dan sebagainya. 

2. Faktor eksternal, misalnya lingkungan sosial, yang berupa; keluarga, 

guru dan staf, masyarakat, teman dan juga lingkungan non sosial 

yang bisa berupa rumah, sekolah, peralatan dan alam.
20

 

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Dimyati  dan Mujiono hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu intraksi tindak belajar dan berakhirnya penggal dan puncak proses 

belajar.
21

 Hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran atau 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.
22

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya hasil belajar adalah 

sesuatu  yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan 
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Martinis Yamin,Kiat MembelajarkanSiswa, (Jakarta: Gaung Persada Press, Cet. III, 
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Muhibbin Syah,Psikologi Pendidikan Suatu Pendidikan Guru,(Bandung: Rosdakarya), 
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Mujiono Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, (Rineka Cipta, Jakarta: 2006), h. 3 
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Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung:PT 

Remaja Rosdakarya 2007), h. 102 



18 
 

 

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. 

Adapun dalam hasil belajar terdapat Prinsip-prinsip hasil belajar sebagai 

berikut: 

William Burton dalam Oemar Hamalik menyimpulkan bahwa 

uraian tentang prinsip-prinsip hasil belajar antara lain”: 

1. Hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat 

didiskusikan secara terpisah. 

2. Hasil belajar adalah pola - pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian - 

pengertian, sikap - sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan. 

3. Hasil belajar diterima oleh siswa apabila kepuasaan pada 

kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. 

4. Hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman- 

pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan 

yang baik. 

5. Hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian 

dengan kecepatan yang berbeda–beda. 

6. Hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat 

berubah-ubah. Jadi tidak sederhana dan statis.
23

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian 

pendidikan tentang kemampuan-kemampuan yang didapat dari kegiatan-

kegiatan yang dilakukan secara sadar. 

Hasil belajar dapat dipandang dari dua sisi yaitu: dari sisi siswa, 

hasil belajar merupakan tingkat perkembangan tingkat perkembangan 

mental-mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat pra 

pembelajaran. Dari sisi guru hasil belajar merupakan saat terselesainya 

bahan pelajaran atau materi pembelajaran. Hasil belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam pada penelitian ini adalah skor tes hasil belajar 
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Sejarah Kebudayaan Islamyang diperoleh siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah diterapkan.  

Dalam proses belajar mengajar keberhasilan belajar siswa sangat 

dituntut, dimana salah satu yang ingin dicapai adalah hasil belajar yang 

diperoleh siswa tersebut. Untuk mewujudkan keberhasilan didalam 

belajar ini tidak terlepas dari peran guru sebagai fasilitator maupun 

motivator. Guru sebagai fasilitator dan motivator harus mampu 

menciptakan kondisi yang di dinamis, secara kontiniu harus dapat 

meningkatkan pembelajaran.Proses pembelajaran harus mengacu kepada 

apa yang harus dipelajari dengan menggunakan strategi yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam belajar. Guru harus mampu membimbing 

siswa bagaimana mempelajari materi ajar sehingga siswa mampu 

mengembangkan potensi yang di milikinya melalui proses pembelajaran. 

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya siswa didalam belajar 

dapat diketahui dengan mengadakan evaluasi. Evaluasi merupakan akhir 

dari rangkaian proses belajar yang telah diikuti siswa pada rentang waktu 

yang telah ditentukan. 

Setiap proses belajar mengajar selalu disertai dengan penilaian. 

Penilaian sangat penting dalam suatu proses pembelajaran, dengan nilai 

itu siswa dapat mengetahui kemampuan dirinya, bagi siswa yang 

memiliki nilai rendah maka ia akan berusaha meningkatkan cara 

belajarnya kearah yang lebih baik, dan bagi siswa yang telah berhasil 

maka ia akan menambah semangat belajarnya. 
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b. Indikator-indikator Hasil Belajar 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila telah memiliki indikator 

sebagai berikut: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai 

prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional 

khusus (TIK) telah dicapai oleh siswa, baik secara individual 

maupun kelompok. 

Adapun tingkat keberhasilan adalah setiap proses belajar mengajar 

selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai 

di tingkat mana prestasi (hasil) belajar yang telah dicapai. Sehubungan 

dengan hal inilah keberhasilan proses belajar mengajar itu dibagi atas 

beberapa tingkatan atau taraf. Tingkatan keberhasilan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Istimewa/maksimal : apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan 

itu dapat dikuasai oleh siswa. 

2) Baik sekali/optimal : apabila sebagian besar (76% s.d. 99%) bahan 

pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

3) Baik/minimal : apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% 

s.d. 75% saja dikuasai oleh siswa. 

4) Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% 

dikuasai oleh siswa. 
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Dengan melihat data yang terdapat dalam format daya serap siswa 

dalam pelajaran dan persentase keberhasilan siswa dalam mencapai TIK 

tersebut, dapatlah diketahui keberhasilan proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan siswa dan guru.
24

 

MenurutTohirin ukuran keberhasilan belajar siswa setelah 

menempuh evaluasi atau ujian dapat disimbolkan dengan angka atau pun 

huruf. Adapun makna dari simbol atau lambang tersebut adalah sebagai 

berikut: 
25

 

Tabel  II.1 

Ukuran Hasil Belajar 

Angka Huruf Predikat 

8 - 10,  80 -100,  3,5 - 4,0 A Baik sekali 

 7 - 9,    70 -90,    2,8 - 3,4 B Baik 

 5 - 6,    50 - 60,   1,6 - 2,5 C Cukup 

 3 - 4,    30 - 40,   1,0 - 1,5 D Kurang 

0 - 20,  00 - 20,   0,0 - 0,9 E Gagal 

 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Slameto dalam bukunya menyatakan adapun faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan 

yaitu”: 

1. Faktor internal, adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Yang termasuk bagian faktor internal adalah faktor 

jasmaniyah yang meliputi faktor kesehatan, cacat tubuh, dan faktor 

psikologis yang meliputi faktor intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif , kematangan dan kesiapan. 
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2. Faktor eksternal, adalah faktor yang berada diluar diri individu. 

Faktor ini meliputi faktor keluarga yang berupa cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan 

keadaan ekonomi keluarga. Faktor sekolah yang meliputi metode 

mengajar, kurikulum, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar dan 

tugas rumah. Dan faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa 

dalam masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat.
26

 

 

Adapun faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak perbedaan 

pada diri siswa yang belajar. Beberapa perbedaan tersebut antara lain: 

perkembangan intelegensi, cara belajar, dan kemampuan belajar Sejarah 

Kebudayaan Islam. 

d. Hubungan Aktiviatas Belajar dan Hasil Belajar 

 

Menurut S.Nasution bahwa aktivitas belajar pada pihak siswa 

sangat penting. Karena aktivitas belajar dapat  menentukan berhasil 

tidaknya proses belajar. Siswa yang aktivitas belajarnya baik sangat 

memungkin memperoleh hasil belajar yang tinggi. Sebaliknya siswa yang 

aktivitas belajarnya kurang baik, hasil belajarnya cenderung rendah. 

Menurutnya  “Tanpa adanya aktivitas dapat dikatakan bahwa siswa tidak 

belajar. Hasil belajar diperoleh siswa tidak akan optimal kalau aktivitas 

belajarnya tidak sesuai dengan yang semestinya. Tanpa aktivitas belajar 

yang baik maka tidak akan memberikan hasil belajar yang baik.”
27

 

 

Maka dengan aktivitas belajar, yang baik  diharapkan akan dapat 

memberikan hasil belajar yang baik, sebaliknya tanpa aktivitas belajar 

yang tidak baik maka sulit di harapkan akan memperoleh hasil belajar 

yang baik. 

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa aktivitas belajar 

merupakan sebagai tingkah laku yang disadari maupun tingkah laku yang 

semata-mata merupakan gerakan otot dan kerangka badan (gerakan 
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motoris) tingkah laku yang berwujud merupakan perbuatan nyata yang di 

dasarkan pada kehendak. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. 

Maka dari defenisi keduanya sudah tentu punya hubungan antara 

aktivitas belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran SKI. 

Tanpa melakukan sebuah aktivitas maka tidak akan bisa memperoleh 

sebuah hasil, oleh karena itu apabila ingin memiliki hasil belajar yang 

baik mestilah harus melakukan aktivitas belajar yang baik, namun 

sebaliknya jika tidak melakukan aktivitas belajar yang tidak baik biasanya 

tidak akan memperoleh hasil belajar yang baik. Maka aktivitas belajar 

harus dilakukan dengan baik, Jika baik dilakukan maka akan memperoleh 

hasil belajar yang baik. 

B. Penelitian Yang Relevan 

 

Penelitian yang relevan dilakukan dengan maksud untuk menghindari 

duplikasi dan disain dan temuan peneliti. Disamping untuk menunjukkan 

keaslian bagi peneliti dalam memilih dan menetapkan disain penelitian yang 

sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari disain-

disain yang telah dilaksnakan. Setelah penulis membaca dan mempelajari 

beberapa karya ilmiah sebelumnya, penelitian yang penulis buat ini sangat 

relevan dengan beberapa penelitian diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan saudari Desi Satria pada tahun 2010 mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dengan judul penelitian 
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Korelasi Aktivitas Belajar di Luar Jam Sekolah dengan Hasil Belajar Fikih 

Siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun 

Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar Fikih siswa di luar jam sekolah kurang 

maksimal dan hasil belajar siswa di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 

Darussalam Saran Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu 

tergolong sedang. Persamaannya variabel Ynya sama-sama hasil belajar, 

menggunakan teknik Korelasi Serial. Perbedaannya variabel X nya aktivitas 

belajar di luar jam sekolah sedangkan yang penulis teliti adalah aktivitas 

belajar siswa saja, tempat penelitian Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 

Darussalam Saran Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, 

sedangkan penulis di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri 

Pekanbaru.Hasil penelitian yaitu tergolong cukup baik. Hal ini dapat dilihat 

dari persentase rata-rata kuantitatif pelaksanaannya yang berjumlah 75, 

80%, maka dari hasil ini digolongkan cukup baik. 

2. Penelitian yang dilakukan Wagiyem pada tahun 2017 yang berjudul 

Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar Negeri 014 Sukamaju Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Persamaannya terletak pada 

variabel Y nya sama-sama hasil. Perbedaannya pada variabel X nya yaitu 

motivasi dan dalam mata pelajaran Matematika. Sedangkan variabel X 

penulis yaitu aktivitas dan dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru. Penelitian 
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ini memperoleh hasil cukup baik dengan persentase yang diperoleh 70, 

20%. 

C. Konsep Operasional 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep teoritis diatas tentang 

hubungan aktivitas belajar dan hasil belajar, maka penulis menjelaskan 

indikator-indikator konsep tersebut dalam bentuk yang konkrit. Adapun 

sebagai variabel X adalah aktivitas belajar dan variabel Y adalah hasil belajar 

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Diniyah 

Puteri Pekanbaru.  

a. Indikator-indikator aktivitas yang merupakan variabel X sebagai berikut: 

1. Siswa mendengarkan guru ketika menjelaskan pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. 

2. Siswa mencatat/menulis hal hal penting dalam pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam yang disampaikan guru. 

3. Siswa meringkas pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang diterangkan 

guru. 

4. Siswa bertanya kepada guru terkait materi Sejarah Kebudayaan Islam. 

5. Siswa mengeluarkan gagasan pikirannya tentang pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. 

6. Siswa mempraktekkan/latihantentang materi pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam. 

7. Siswa menyusun paper/kertas kerja yang disuruh oleh guru. 

8. Siswa membaca buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 
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9. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru dalam pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam. 

10. Siswa membeli buku paket Sejarah Kebudayaan Islam 

b. Hasil Belajar. Untuk mengukur variabel ini indikator yang digunakan adalah 

skor atau nilai rapor Tahun Ajaran 2016/2017 pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam, dengan kriteria sebagai berikut:  

80 – 100 = Baik Sekali 

70 – 90   = Baik 

50 – 60  =  Cukup 

30 – 40  = Kurang 

00 – 20  = Gagal.  

D. Hipotesis 

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian tentang “Korelasi Antara 

Aktivitas Belajar Dan Hasil Pelajar Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah 

Aliyah PondokPesantren Diniyah Puteri Pekanbaruadalah sebagai berikut: 

1. Hipotesa Alternatif (Ha) 

Adanya hubunganantaraaktivitas belajar danhasil belajar di 

Madrasah Aliyah PondokPesantren Diniyah Puteri Pekanbaru. 

2. Hipotesa Nihil/Null (Ho) 

Tidak adanya hubunganantaraaktivitas belajardanhasil belajar di 

Madrasah Aliyah PondokPesantren Diniyah Puteri Pekanbaru. 

 

 


