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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Kesiapan Belajar

a. Pengertian Kesiapan Belajar

Menurut Slameto, kesiapan (readiness) adalah keseluruhan kondisi

seseorang yang membuatnya siap untuk member respon/jawaban di

dalam cara tertentu terhadap situasi tertentu.11 W.S Winkel

mengemukakan bahwa kesiapan mencakup kemampuan untuk

menempatkan dirinya dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau

rangkaian gerakan.12 Menurut Thorndike yang dikutib dalam Slameto

kesiapan adalah prasyarat untuk belajar berikutnya. 13 Lebih lanjut

menurut Thorndike sebagaimana yang dikutip oleh Sumanto

menyebutkan bahwa kesiapan merupakan salah satu hukum primer dalam

kegiatan pembelajaran yang terdiri dari:

1) Apabila individu atau organisasi sudah siap untuk
melakukan/memberikan suatu respon dan diberi kesempatan
untuk melakukannya maka akan timbul kepuasan.

2) Apabila individu atau organisasi sudah siap
melakukan/memberikan suatu respon tetapi tidak diberi
kesempatan untuk melakukannya, maka akan timbul
ketidakpuasan/kekecewaan dan mendorong individu untuk
melakukan aktivitas tertentu sebagai pelampiasan dari rasa
kekecewaannya.

3) Apabila individu atau organisasi belum siap untuk
melakukan/memberikan suatu respon tetapi dia dipaksa untuk

11Ibid., h. 113
12 W.S.Winkel, Psikologi Pengajaran, Yogyakarta: Media Abadi, 2009, h. 278
13Slameto, Op.Cit., h. 114
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melakukannya maka akan timbul perasaan yang tidak puas dan
mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu sebagai
pelampiasan rasa ketidakpuasan14

Menurut Hamalik kesiapan adalah keadaan kapasitas yang ada pada

diri siswa dalam hubungan dengan tujuan pengajaran tertentu.15

Djamarah menyebutkan bahwa:

“Kesiapan untuk belajar merupakan kondisi diri yang telah
dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan Dari berbagai
pendapat diatas dapat disimpulkan pengertian kesiapan belajar
adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap
untuk memberi respon/jawaban yang ada pada diri siswa dalam
mencapai tujuan pengajaran tertentu”.16

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

kesiapan belajar merupakan kondisi awal dari suatu kegiatan belajar yang

membuat seseorang siap untuk memberi respon/jawaban yang ada pada

dirinya dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

b. Prinsip-prinsip Kesiapan Belajar

Menurut Slameto prinsip-prinsip kesiapan meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1) Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh
mempengaruhi)

2) Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk
memperoleh manfaat dari pengalaman

3) Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif
terhadap kesiapan

4) Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode
tertentu selama masa pembentukan dalam masa
perkembangan.17

14 Sumanto, Psikologi Umum, Jakarta: CAPS, 2014, h. 85
15Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Jakarta:

Bumi Aksara, 2003, h. 41
16Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 35
17Slameto, Op. Cit., h. 115
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c. Aspek-aspek Kesiapan Belajar

Menurut Slameto mengemukakan tentang aspek-aspek kesiapan

adalah:

1) Kematangan (maturation); Kematangan adalah proses yang
menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari
pertumbuhan dan perkembangan.

2) Kecerdasan; Di sini hanya dibahas perkembangan kecerdasan
menurut J. Piaget. Menurut dia perkembangan kecerdasan
adalah sebagai berikut:
a) Sensori motor periode (0 – 2 tahun); Anak banyak bereaksi

reflek, reflek tersebut belum terkoordinasikan. Terjadi
perkembangan perbuatan sensori motor dari yang sederhana
ke yang relatif lebih kompleks.

b) Preoperational periode (2 – 7 tahun); Anak mulai
mempelajari nama-nama dari obyek yang sama dengan apa
yang dipelajari orang dewasa.

c) Concrete operation (7 – 11 tahun); Anak mulai dapat berfikir
lebih dulu akibat-akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan
yang akan dilakukannya, ia tidak lagi bertindak coba-coba
salah (trial and error).

d) Formal operation (lebih dari 11 tahun); Kecakapan anak
tidak lagi terbatas pada obyek-obyek yang konkret serta:
(1) Ia dapat memandang kemungkinan-kemungkinan yang

ada melalui pemikirannya (dapat memikirkan
kemungkinan-kemungkinan.

(2) Dapat mengorganisasikan situasi/masalah.
(3) Dapat berfikir dengan betul (dapat berpikir yang logis,

mengerti hubungan sebab akibat, memecahkan
masalah/berpikir secara ilmiah).18

Berkaitan dengan hal tersebut Slameto juga menyebutkan kondisi

kesiapan mencakup 3 aspek, yaitu:

1) Kondisi fisik, mental dan emosional.

2) Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan.

3) Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang

telah dipelajari. 19

18Ibid., h. 116



13

Ketiga aspek tersebut (yang dimiliki seseorang) akan

mempengaruhinya dan memenuhi/berbuat sesuatu atau jadi

kecendrungan untuk berbuat sesuatu. Dalam kondisi fisik tersebut tidak

termasuk kematangan kematangan, walau kematangan termasuk kondisi

fisik. Kondisi fisik yang dimaksud misal kondisi fisi yang temporer

(lelah, keadaan, alat indera dan lain-lain) dan yang permanen (cacat

tubuh). Kondisi mental menyangkut kecerdasan. Anak berbakat

memungkinkan untuk melaksanakan tugas yang tinggi. Kondisi

emosional juga mempengaruhi kesiapan untuk berbuat sesuatu, hal ini

karena ada hubungannya dengan motif dan itu akan berpengaruh

terhadap kesiapan belajar. Hubungan antara kebutuhan, motif, tujuan dan

kesiapan, adalah seperti berikut ini:

1) Kebutuhan ada yang didasari dan ada yang tdidak didasari.

2) Kebutuhan yang tidak didasari akan mengakibatkan tidak

adanya dorongan untuk berusaha.

3) Kebutuhan mendorong usaha, dengan kata lain timbul motif.

4) Motif tersebut diarahkan ke pencapaian tujuan.

Kebutuhan yang didasari mendorong usaha/membuat seseorang

siap untuk berbuat, sehingga jelas ada hubungannya dengan kesiapan

belajar. Kebutuhan akan menentukan kesiapan belajar. Anak sebelum

19Ibid., h. 113
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mempelajari permualan ia blum siap untuk belajar berikutnya, sehingga

ada prasyarat dan kosyrat dalam belajar.20

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Belajar

Menurut Djamarah faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan

belajar meliputi:

1) Kesiapan fisik
Kesiapan fisik berkaitan erat dengan kesehatan yang akan
berpengaruh pada hasil belajar dan penyesuaian sosial individu.
Individu yang kurang sehat mungkin kurangnya vitamin,
badanya kurang energi untuk belajar. Hal ini dapat
mempengaruhi pada kelancaran proses belajar. Begitupun
sebaliknya jika badan tidak sakit (jauh dari gangguan lesu
mengantuk, dan sebagainya). Hal ini akan memudahkan untuk
belajar karena tidak ada gangguan dari kondisi fisiknya.

2) Kesiapan psikis
Kesiapan psikis berkaitan dengan kecerdasan, daya ingat tinggi,
kebutuhan yang terpuaskan, ada hasrat atau motivasi untuk
belajar, dapat berkonsentrasi, dan ada perhatian

3) Kesiapan Materil
Individu dalam mempelajari materi tentunya harus mempunyai
bahan yang dapat dipelajari atau dikerjakan, misalnya buku
bacaan, buku paket dari sekolah maupun diktat lain yang
relevan digunakan sebagai bahan acuan belajar, mempunyai
buku catatan dll. Dengan di dukung dengan berbagai sumber
bacaan maka akan memberikan pengetahuan dan akan
membantu siswa dalam merespon atas pertanyaan-pertanyaan
dari guru terkait dengan pelajaran.21

2. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Agama Islam

Menurut Zakiyah Daradjat sebagaimana dikutip oleh Abdul Majid

dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah suatu usaha

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat

20 Ibid., h. 114.
21Syaiful Bahri Djamarah, Loc. Cit.
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memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan,

yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai

pandangan hidup.22

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa

kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan

ajaran agama Islam peserta didik disamping untuk membentuk

keshalehan sosial. Dalam arti kualitas atau keshalehan pribadi itu

diharapkan mampu memancar keluar dalam hubungan keseharian dengan

manusia lainnya (bermasyarakat) baik yang seagama maupun yang tidak

serta dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan

dan kesatuan nasional (ukhuwah wathoniyah) dan bahkan ukhuwah

insaniyah.23

Jadi, Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang

dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk

meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan

bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk

mencapai yang telah ditetapkan.

b. Fungsi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam
lingkungan keluarga. Pada dasarnya kewajiban menanamkan
keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam

22Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi
Konsep dan Implementasi Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 130

23Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan
Agama Islam di Sekolah, Bandung: Rosdakarya, 2012, h. 75-76
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keluarga.
2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan
dapat mengubah lingkungan sesuai dengan ajaran agama Islam.

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan
maupun kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman
dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal untuk hal-hal negatif dari
lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan
dirinya dan menghambat perkembangannya.

6) Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum
(alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki
bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat
berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk
dirinya sendiri dan bagi orang lain.24

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar

Nasional (USBN) disebutkan Pendidikan Agama Islam di sekolah

mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan sistem pendidikan

nasional di Indonesia dan peningkatan mutu sumber daya manusia.25

Oleh karenanya untuk mengetahui mutu Pendidikan Agama Islam yang

dilaksanakan di sekolah secara nasional, maka perlu dilakukan evaluasi

yang menyeluruh terhadap hasil pembelajaran peserta didik.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar menengah

dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan

peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama

24Abdul Majid dan Dian Andayani, Op.Cit., h. 134
25Badan Standar Nasional Pendidikan, Pedoman Pelaksanaan Ujian Sekolah

Berstandar Nasional (USBN) Tahun Pelajaran 2011/2012, Jakarta: Kementerian Agama RI
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Agama Islam.
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dan/atau menjadi ahli agama.26 Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan

keagamaan pada pendidikan dasar yang dapat memberikan kemampuan

kepada peserta didik mengenai ajaran agama, sehingga dengan

pendidikan agama seorang peserta didik dapat menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Tujuan Pendidikan Agama Islam identik dengan tujuan agama

Islam, karena tujuan agama adalah agar manusia memiliki keyakinan

yang kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Keyakinan ini

akan menumbuhkan pola kepribadian yang bulat dan melalui berbagai

proses usaha yang dilakukan. Dengan demikian tujuan Pendidikan

Agama Islam merupakan suatu harapan yang diinginkan oleh pendidik

Islam itu sendiri.

Pendidikan Agama Islam adalah sebagai usaha untuk

mengarahkan dan membimbing manusia agar mampu menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta meningkatkan

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan mengenai agama Islam,

sehingga menjadi manusia Muslim, berakhlak mulia dalam kehidupan

baik secara pribadi, bermasyarakat dan berbangsa dan menjadi insan

yang beriman hingga mati dalam kedaan Islam. Hal ini tertuang dalam

Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 22, sebagai berikut:







26Undang-Undang, Sistem Pendidikan Nasional, SISDIKNAS UU RI No. 20 Th. 2003,
Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h.12
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali
kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.27

d. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian,

keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah

SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan

manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan

makhluk lain dan lingkungannya.28 Ruang lingkup Pendidikan Agama

Islam identik dengan aspek-aspek pengajaran agama Islam karena materi

yang terkandung di dalamnya merupakan perpaduan yang melengkapi

yang satu dengan yang lainnya.

Mata pelajaran PAI di sekolah umum (SD/SMP/SMA/SMK)
mencakup lima aspek, yaitu aspek Al-Qur’an/Hadits, aspek
keimanan, aspek akhlak, aspek fiqih/ibadah dan aspek tarikh
(sejarah Islam). Sedang dalam mata pelajaran PAI di madrasah
(MI/MTs/MA) maisng-masing aspek tersebut menjadi bidang
studi yang berdiri sendiri, yaitu bidang studi Al-Qur’an-Hadits,
Aqidah-Akhlak, Fiqih-Ibadah dan Sejarah Islam (Tarikh).29

3. Madrasah Diniyah Awaliyah

Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang

diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.30 Pendidikan

diniyah terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut:

27Al-Qur’an, Surah Ali Imran ayat 22
28Marno, Modul Pengembangan Bahan Ajar PAI Pada Sekolah, Kementrian Agama

Republik Indonesia: Direktorat Pendidikan Agama, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2011,
h.115

29Junaidi, Modul Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI, Kementrian Agama
Republik Indonesia: Direktorat Pendidikan Agama, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2011.
h.38

30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan
Agama Dan Pendidikan Keagamaan
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a. Pendidikan diniyah formal

Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan

keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam

pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan

formal.

b. Pendidikan diniyah nonformal

Pendidikan nonformal adalah pendidikan keagamaan islam yang

diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan

Al-Qur’an, majelis taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam

maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal

c. Pendidikan diniyah informal.

Pendidikan diniyah informal adalah pendidikan keagamaan

Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan

keluarga pada jalun pendidikan informal.31

Madrasah diniyah mempunyai tiga tingkatan yakni: Diniyah

Awaliyah, Diniyah Wustha dan Diniyah Ulya. Madrasah Diniyah Awaliyah

(MDA) setingkat SD/MI untuk siswa-siswa Sekolah Dasar. Lembaga

Pendidikan MDA pada umumnya merupakan pendidikan berbasis

masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar

kepada anak didik / santri yang berusia dini untuk dapat mengembangkan

kehidupannya sebagai muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh

31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan
Keagamaan Islam
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serta berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang berkepribadian, sehat

jasmani dan rohaninya dalam menata kehidupan masa depan.32

B. Penelitian Relevan

1. Hafanah (2012) dengan judul penelitian Studi Komparatif Prestasi Belajar

Agama Antara Siswa yang Mengikuti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)

dengan Siswa yang Tidak Mengikuti MDA. Metode penelitiannya

mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang

ditunjang oleh studi kepustakaan. Pengambilan sampel menggunakan

teknik sample purposive sebanyak dua kelas di sekolah tersebut. Teknik

pengumpulan data melalui pendekatan secara langsung dan tidak langsung

yaitu dengan menggunakan instrumen berupa angket tertutup, dokumentasi,

dan wawancara. Berdasarkan hasil pengolahan data weight Means Skor

(WMS) maka diperoleh kecenderungan prestasi belajar siswa MDA yang

diukur dari aspek afektif dan psikomotor yang mencakup nilai (akhlak,

ibadah dan akidah) rata-ratanya dengan nilai 0,80 termasuk pada kategori

berprestasi baik. Sedangkan prestasi belajar siswa yang tidak mengikuti

MDA rata-ratanya 0,75 termasuk pada kategori berprestasi baik. Sedangkan

pada uji perbandingan uji independent t-test dihasilkan nilai 21,083 untuk

siswa yang MDA, dan 21,000 untuk skor nilai yang tidak mengikuti MDA.

Pada uji independent t-test tersebut nilai signifikansi t-hitung 0,54 < 1,680

artinya perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti MDA

32Iskarimah, Madrasah Diniyah Sebagai Pendidikan Formal, http://iskarimahfils.
blogspot.com/2013/05/madrasah-diniyah-sebagai-pendidikan.html.  [6 Februari 2015]
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dengan siswa yang tidak mengikuti MDA tidak signifikan. Jadi, tidak ada

bedanya antara nilai siswa yang mengikuti kegiatan MDA dengan siswa

yang tidak mengikuti kegiatan MDA.33 Jika dikaitkan dengan judul penulis

memiliki perbedaan yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Hafanah

meninjau tentang prestasi belajar agama antara siswa yang mengikuti

Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dengan siswa yang tidak mengikuti

MDA, sedangkan pada penelitian penulis menfokuskan pada kesiapan

belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

2. Yeri Nadia dan Febri Yuliani (2013) dengan judul penelitian Implementasi

Program Wajib Belajar di Sekolah Berbasis Agama. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

program kebijakan wajib belajar MDA di Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuliatitatif yang menghasilkan

data yang bersifat deskriptif dari informan kunci dengan teknik snow ball

sampling melalui proses wawancara dan observasi. Hasil penelitian

menunjukkan, bahwa dalam implementasi kebijakan wajib belajar MDA di

Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun

masih belumlah maksimal. Kendala utama yang ditemukan adalah belum

adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis program kebijakan

sehingga tidak terdapat keseragaman dalam pelaksanaan program.34 Jika

dikaitkan dengan judul penulis memiliki perbedaan yaitu pada penelitian

33Hafanah. 2012. Studi Komparatif Prestasi Belajar Agama Antara Siswa yang
Mengikuti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Dengan Siswa yang Tidak Mengikuti MDA. S1
Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

34Yeri Nadia dan Febri Yuliani. 2013. Implementasi Program Wajib Belajar di Sekolah
Berbasis Agama, Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 1, Nomor 2, Maret 201.
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yang dilakukan oleh Yeri Nadia dan Febri Yuliani meninjau tentang

implementasi program wajib belajar dengan tujuan penelitian yaitu tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program kebijakan wajib

belajar MDA di Kabupaten Kuantan Singingi, sementara pada penelitian

penulis bertujuan untuk perbedaan kesiapan belajar siswa yang berlatar

belakang pendidikan MDA dengan yang tidak MDA dalam pembelajaran

PAI.

C. Konsep Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan

kesiapan belajar siswa yang berlatar belakang pendidikan MDA Dengan tidak

MDA dalam mengikuti pembelajaran PAI. Untuk mengetahui kesiapan belajar

siswa siswa dalam mengikuti pembelajaran PAI tersebut digunakan indikator-

indikator sebagai berikut:

1. Aspek kondisi fisik, mental, dan emosional.

a. Siswa tidak lelah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PAI.

b. Siswa dapat menyesuaikan dengan suasana atau keadaan dari kegiatan

pembelajaran

c. Siswa tidak mudah untuk terpengaruh dengan kegiatan lain pada saat

pembelajaran.

2. Aspek kebutuhan, motif dan tujuan

a. Siswa membuka buku pelajaran sebelum mengikuti pembekajaran PAI.

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru
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c. Siswa dapat memberikan argument terhadap permasalahan dalam

kegiatan pembelajaran

d. Siswa menjawab dengan benar soal yang diberikan oleh guru

3. Aspek keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah

dipelajari

a. Siswa dapat menjelaskan kembali materi pelajaran yang telah dipelajari

b. Siswa dapat memberikan ide yang berkaitan dengan materi pelajaran

yang telah dipelajari

c. Siswa membuat uraian penjelasan dari jawaban yang diberikan.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah siswa tamatan

pendidikan MDA Dengan tidak MDA memiliki karakteristik kemampuan

pengetahuan yang berbeda-beda.

2. Hipotesis

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kesiapan belajar siswa

dalam pembelajaran PAI yang berlatar belakang pendidikan MDA

Dengan tidak MDA di SMPN 1 Bangko Kiri Kecamatan Bangko

Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kesiapan belajar

siswa dalam pembelajaran PAI yang berlatar belakang pendidikan

MDA dengan tidak MDA di SMPN 1 Bangko Kiri Kecamatan

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.


