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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoretis

1. Sejarah Kebudayaan Islam

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan dalam kurikulum Madrasah

Tsanawiyah adalah sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam

merupakan suatu ilmu yang mempelajari hasil karya, rasa dan cipta orang-

orang Islam di masa lalu baik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi,

politik, dan tata kehidupan lainnya.

Pada umumnya dalam proses pembelajaran sejarah kebudayaan

Islam sebagian siswa merasa kesulitan untuk menerima dan mencerna

materi-materi yang disajikan karena materi SKI berhubungan dengan

peristiwa pada masa lampau, namun dianjurkan mempelajari kisah-kisah

terdahulu supaya dapat diambil pelajaran, Sebagaimana firman Allah SWT

QS. Yusuf ayat 111 yang berbunyi:











Artinya:”Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat
pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu
bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-
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kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan
sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”1

Akan tetapi, tidak hanya materi pelajaran yang mempengaruhi

kesulitan belajar siswa tetapi juga banyak faktor yang mempengaruhinya,

diantaranya: kompetensi guru, metode yang digunakan, serta sarana

penunjang. Guru sebagai penyaji dalam proses belajar mengajar seharusnya

berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. Salah satu

cara guru dalam mengembangkan kompetensi yang dimilikinya yakni

dengan mempelajari dan menerapkan strategi-strategi moderen yang banyak

berkembang saat ini. Penggunaan strategi dalam kegiatan pembelajaran

dapat mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil

yang lebih baik. Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran tidak akan

terarah sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sulit tercapai,

dengan kata lain pembelajaran tidak dapat berlangsung secara efektif dan

efisien.2.

2. Pengertian Strategi Pembelajaran

Guru sebagai komponen penting dari tenaga kependidikan, memiliki

tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran

guru diharapkan paham tentang pengertian strategi pembelajaran dapat

dikaji dari dua kata pembentuknya, yaitu strategi dan pembelajaran. Kata

strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai

tujuan tertentu.

1QS. Yusuf ayat 111
2Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara,

2009), h. 2
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Belajar dapat diartikan, sebagai upaya mendapatkan pengetahuan,

keterampilan, pengalaman dan sikap yang dilakukan dengan mendayakan

seluruh potensi fisikolgis dan psikologis, jasmani dan rohani manusia

dengan bersumber kepada berbagai bahan informasi baik yang berupa

manusia, bacaan, bahan informasi, jagat raya, dan lain sebagainya. Selain

itu, belajar juga dapat berarti upaya untuk mendapatkan pewarisan

kebudayaan dan nilai-nilai hidup dari masyarakat yang dilakukan secara

terencana, sistematik, dan berkelanjutan.

Dengan belajar, maka manusia akan memiliki bekal hidup yang

dapat menolong dirinya, masyarakat, dan bangsanya. Sedangkan

pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha agar dengan kemauannya

sendiri seseorang dapat belajar, dan menjadikanya sebagai salah satu

kebutuhan hidup yang tak dapat ditinggalkan.3

Dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan cara atau

langkah-langkah yang terencana dan bermakna luas dan mendalam serta

berdampak jauh kedepan dalam menggerakkan seseorang agar dengan

kemampuan dan kemauannya sendiri dapat melakukan kegitan yang

berhubungan dengan belajar.

3. Pembelajaran Aktif Team Quiz

a. Pengertian Pembelajaran Aktif Team Quiz

Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak

peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar

3Abuddin Nata, Prespektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta:
Kencana,2009) h. 205
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dengan aktif berarti mereka yang medominasi aktifitas pembelajaran.

Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk

menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan,

atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu

persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif, peserta

didik diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak

hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini biasanya

peserta didik akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan

sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan.4

Salah satu dari strategi pembelajaran aktif, adalah Tim quiz. Tim

quiz merupakan salah satu straegi pembelajaran yang dapat

meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa yang mereka pelajari

dengan cara yang menyenangkan dan tidak mengancam atau tidak

membuat mereka takut .5

tim quiz ini diawali dengan menerangkan materi pelajaran secara

klasikal, lalu siswa dibagi ke dalam kelompok besar. Semua anggota

kelompok bersama-sama mempelajari materi tersebut. Mereka

mendiskusikan materi tersebut, saling memberi arahan, saling

memberikan pertanyaan dan jawaban untuk memahami materi tersebut.

Setelah selesai materi maka diadakan suatu pertandingan akademis.

Dengan adanya pertandingan akademis ini maka terciptalah kompetisi

antar kelompok, para siswa akan senantiasa berusaha belajar dengan

4Hisyam Zaini, op. Cit., h. xvi
5Melvin L. Siberman, (2006), Active Learning, Bandung, Nusa Media, h. 175
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motivasi yang tinggi agar dapat memperoleh nilai yang tinggi dalam

pertandingan.

b. Langkah-langkah Pembelajaran aktif Tema Quiz

Adapun tata cara pelaksanaan strategi pembelajaran aktif team

quiz adalah:

1) Memilih topik yang dapat disampaikan dalam tiga segmen

2) Membagi siswa menjadi tiga kelopok besar yaitu kelopok A, B, dan C.

3) Menyampaikan kepada siswa tentang format pembelajaran kemudian

mulai presentasi. Membatasi presentasi maksimal 10 menit.

4) Setelah presentasi, meminta kelompok A untuk menyiapkan

pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang baru saja

disampaikan. Kelompok B dan C menggunakan waktu ini untuk

melihat lagi catatan mereka.

5) Meminta kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok B. Jika

kelompok B tidak dapat menjawab pertanyaan, lempar pertanyaan

tersebut kepada kelompok C.

6) Kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok C, jika kelompok

C tidak dapat menjawab, lemparkan kepada kelompok B.

7) Jika tanya jawab ini selesai, melanjutkan pelajaran kedua, dan

menunjuk kelompok B untuk menjadi kelompok penanya. Lakukan

seperti proses kelompok A,
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8) Setelah kelompok B selesai dengan pertanyaannya, melanjutkan

pelajaran ke tiga, dan kemudian menunjuk kelompok C sebagai

penanya

9) Mengakhiri pelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan

menjelaskan sekiranya ada pemahaman siswa yang keliru.6

4. Minat Belajar

a. Pengertian Minat

Minat merupakan komponen terpenting dalam proses

pembelajaran, karena apabila minat tidak ada pada diri siswa maka

proses pembelajaaran tidak akan berjalan dengan baik. Menurut

Tohirin bahwa minat adalah “kecendrungan yang tetap untuk

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.”7 Djali

mengatakan bahwa “minat berhubungan dengan gaya gerak yang

mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan

orang, benda, kegiatan pengalaman, yang diransang oleh kegiatan  itu

sendiri”.8 Menrut Zakiah Daradjat minat adalah kecendrungan jiwa

yang tetap ke jurusan sesuatu hal yang berharga bagi orang.9

Sedangkan menurut Slametoh minat pada dasarnya adalah penerimaan

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu dari luar diri.

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat.10

6Hisyam Zaini, op. Cit., h. 57-58
7Tohirin, op. Cit., h. 119
8Djali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,2009) h. 121
9Zakiah Darajat, dkk,, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi

Aksara,2004) h. 133
10 Slameto, op.Cit., h. 180
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Berdasarkan beberapa pendapat dari ahli, maka dapat dijelaskan

bahwa minat adalah kecendrungan dan keinginan untuk

memperhatikan dengan rasa tertarik pada suatu hal atau aktivitas pada

suatu hal yang berasal dari dalam dirinya sendiri.

b. Pengertian Belajar

Muhibbin Syah menyatakan, belajar adalah tahapan perubahan

seluruh tingka laku individu yang relatif menetap sebagai hasil

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses

kognitif.11 Nana Sudjana menyatakan, belajar adalah proses aktif.

Belajar adalah proses merealisi terhadap semua situasi yang ada

disekitar individu. Belajar adalah suatu proses yang diarahkan kepada

sesuatu tujuan, proses tersebut melalui berbagai pengalaman. Belajar

adalah proses melihat, mengamati memahami sesuatu

yangdipelajari.12 Slameto menyatakan belajar adalah suatu proses

untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan,

kebiasaan dan tingkah laku. Belajar ialah pengusaan pengetahuan atau

keterampilan yang diperoleh.13

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli, maka dapat dijelaskan

bahwa belajar adalah suatu perubahan tingkah laku individu dari hasil

pengalaman dan latihan. Perubahan tingkah laku tersebut, baik dalam

aspek pengetahuannya (kognitif), keterampilannya (psikomotor),

11Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pres2012), h. 68
12Nana Sudjana, Dasar- dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru

Algasindo,2011) h. 102
13 Slameto, op. Cit., h. 13
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maupun sikapnya (afektif). Dari pengertian minat dan belajar yang

telah diuraikan tersebut, jadi dapat dijelasakan bahwa minat belajar

adalah sesuatu keinginan atau kemauan yang disertai perhatian dan

keaktifan yang disengaja yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam

perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, sikap dan

keterampilan.

Mengingat pentingnya minat bagi siswa dalam pembelajaran,

maka diharapkan guru dapat membangkitkan dan meningkatkan minat

belajar siswa. Minat yang tumbuh pada diri siswa akan besar

pengaruhnya dalam pembelajaran. Minat dapat ditumbuhkan dan

dikembangkan pada diri siswa dengan jalan memberikan informasi

pada siswa, memotivasi dan menjelaskan manfaat dari pelajaran

tersebut.

Menurut Abdul Hadi ciri-ciri siswa yang memiliki minat dan

yang kurang memiliki minat belajar adalah:14

a. Tekun dan ulet dalam melakukan aktifitas belajar sekalipun dalam

waktu yang lama

b. Aktif, kreatif dan produktif dalam melaksanakan aktifitas dan

menyelesaikan tugas-tugas belajar

c. Tidak mengenal bosan dalam belajar

d. Aktifitas belajar dianggap sebagai suatu hobi

Sedangkan ciri-ciri yang kurang memiliki minat adalah:

14Abdul Hadi, Psikologi Dalam Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006),  h. 44
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a. Acuh tak acuh dalam belajar

b. Aktifitas belajar dianggap sebagai beban

c. Cepat lelah dan bosan dalam belajar.

Minat berfungsi sebagai pendorong keinginaan seseorang,

penguat hasrat dan sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari

dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan dan arah

tingkah laku sehari-hari. Hal ini diterangkan oleh Sadirman yang

menyatakan berbagai fungsi minat yaitu sebagai berikut:

a. Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak atau

motor yang melepaskan energi

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak

dicapai

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa

yang serasi guna mencapaui tujuan.

Fungsi minat dalam kaitannya dalam pelaksanaan studi

adalah:15

a. Minat melahirkan perhatian yang serta merta, perhatian yang serta

merta terjadi secara spontan bersifat wajar mudah bertahan dan

tumbuh tanpa pemakaian daya dan kemauan dalam diri seseorang.

b. Minat memudahkan tercapai konsentrasi, yaitu pemusatan pikiran

terhadap suatu pelajaran.

15 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pres,2007)
h. 84
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c. Minat mencegah gangguan perhatian dari luar, minat dapat

mengurangi pengalihan perhatian dari hal-hal diluar pelajaran.

d. Minat memperkuat pelekatnya bahan pelajaran dalam ingatan,

pelekatan itu hanya mungkin terlaksana kalau siswa berminat

terhadap pelajarannya.

e. Minat memperkecil kebosanan studi dalam diri sendiri, oleh karena

itu penghapusan kebosanan studi dari seorang siswahanya bisa

terlaksana dengan jalan menumbuhkan minat studi dan kemudian

meningkatkan minat itu sebesar-besarnya.

Tohirin mengatakan: “minat besar pengaruhnya terhadap

belajar, karena apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai

dengan minat siswa atau diminati siswa, maka siswa yang

bersangkutan tidak akan belajar sebaik-baiknya. Sebaliknya, bahan

pelajaran yang diminati siswa, akan lebih dipahami siswa dan

disimpan dalam memori kognitif siswa karena minat siswa dapat

menambah kegiatan belajar”.16 Ada beberapa cara yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan minat belajar diantaranya:17

a. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri siswa, sehingga

ia rela belajar tanpa adanya paksaan.

b. Menghubungkan bahan pelajaran yang diajarkan dengan persoalan

yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa mudah dalam menerima

bahan pelajaran.

16 Tohirin, op. Cit., h. 120
17 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta,2002) h. 158
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c. Memberi kesempatan pada siswa untuk mendapatkan hasil belajar

yang baik dengan cara menyediakan lingkungan kreatif dan

kondusif.

d. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam

konteks perbedaan individual siswa.

5. Hubungan Strategi Pembelajaran Aktif Team Quiz dengan Minat

Belajar Sejarah Kebudayaan Islam

Dalam proses pembelajaran diketahui bahwa strategi

pembelajaran mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya

pencapaian tujuan, karena dengan strategi yang tepat maka seorang

pendidik akan mampu menyampaikan materi sebagaimana

perkembangan anak didik. Selain itu tanpa strategi pembelajaran, suatu

materi tidak akan dapat terproses secara efektif dan efisien dalam

mencapai tujuan pendidikan seperti yang diharapkan.

Kegiatan pembelajaran sendiri diselenggarakan adalah untuk

membangun watak, peradaban dan meningkatkan mutu kehidupan

peserta didik. Karenanya kegiatan pembelajaran perlu memberdayakan

semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang

diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong pencapaian

kompetensi dan prilaku khusus supaya setiap individu mampu menjadi

pembelajaran sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar.

Sebelum siswa melakukan proses pembelajaran siswa harus

memiliki minat untuk belajar, karena jika siswa tidak memiliki minat
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maka siswa tersebut tidak memperoleh apa-apa dari pembelajaran di

kelas. Mengingat pentingnya minat bagi siswa dalam proses belajar

mengajar, maka diharapkan guru dapat menumbuhkan dan

meningkatkan minat belajar siswa. Minat yang tumbuh pada diri siswa

akan besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran. Minat dapat

ditumbuhkan dan dikembangkan pada diri siswa dengan jalan

memberikan informasi pada siswa, memotivasi dan menjelaskan

manfaat dari pelajaran tersebut. Dengan timbulnya minat maka siswa

akan lebih bersemangat dan aktif dalam belajar sehingga hasil belajar

akan meningkat. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut

diperlukan strategi yang dapat menimbulkan minat. Adapun salah satu

strategi yang dapat digunakan adalah strategi pembelajaran aktif t Team

Quiz

Penerapan pembelajaran aktif melalui Team Quiz bertujuan

untuk membina siswa dalam mengembangkan kemampuan bertanya,

menjawab pertanyaan dan berdiskusi dalam proses pembelajaran,

sehingga siswa tidak menjadi pasif. Aktifnya siswa dalam proses

pembelajaran memungkinkan akan terjadinya perbaikan terhadap

pemahaman siswa. Jika siswa mudah menyerap materi yang diberikan,

maka diharapkan minat belajar siswa akan lebih baik. Berdasarkan

uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran aktif melalui

Team Quiz akan dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga pada

akhirnya akan dapat meningkatkan minat belajar siswa.
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B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang menerapkan strategi pembelajaran aktif team quiz telah

dilakukan oleh Hendriani dengan judul “Peningkatan hasil belajar dengan

pendekatan Team Quiz siswa kelas V SDN 035 Penyasawan Kabupaten

Kampar”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009. Dari hasil penelitian

tersebut, diperoleh kesimpulan adanya peningkatan hasil belajar dari siklus I

ke siklus II dengan menggunakan Team Quiz. Rata-rata murid pada tes awal

70,43 dengan kategori baik, sedangkan pada siklus II kemampuan rata-rata

81,22, tetapi dengan ketuntasan 100%, dimana nilai ketuntasan murid tercapai.

Paparan di atas menunjukkan bahwa secara khusus penelitian tentang

strategi pembelajaran aktif Team Quiz adalah penelitian yang relevan, karena

telah ada yang menelitinya. Akan tetapi secara khusus Pengaruh Penerapan

Strategi Pembelajaran Aktif

Team Quiz terhadap Minat Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Siswa

Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru belum ada yang meneliti. Oleh

karena itu, pada penelitian ini saya akan meneliti tentang hal tersebut.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberi batasan terhadap konsep-konsep teoritis agar jelas dan terarah.

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu strategi pembelajaran aktif tipe Team

Quiz variable bebas (Independen) dan minat belajar sebagai variable terikat

(Dependen).
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1. Strategi Pembelajaran Aktif Team Quiz Sebagai Variabel Bebas

(Independen)

Strategi pembelajaran aktif Team Quiz adalah strategi yang dapat

meningkatkan tanggung jawab belajar siswa dalam suasana yang

menyenangkan dan tidak mengancam atau tidak membuat mereka takut.

Strategi pembelajaran aktif tipe Team Quiz dapat dioperasionalkan dengan

merujuk pada langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Adapun langkah-

langkah strategi Team Quiz adalah sebagai berikut:

a. Memilih topik yang dapat dapat disampaikan dalam tiga segmen

b. Membagi siswa menjadi tiga kelopok besar yaitu kelopok A, B, dan C.

c. Menyampaikan kepada siswa tentang format pembelajaran kemudian

mulai presentasi. Membatasi presentasi maksimal 10 menit.

d. Setelah presentasi, meminta kelompok A untuk menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan.

Kelompok B dan C menggunakan waktu ini untukmelihat lagi catatan

mereka.

e. Meminta kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok B. Jika

kelompok B tidak dapat menjawab pertanyaan, lempar pertanyaan

tersebut kepada kelompok C.

f. Kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok C, jika kelompok C

tidak dapat menjawab, lemparkan kepada kelompok B.
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g. Jika tanya jawab ini selesai, melanjutkan pelajaran kedua, dan menunjuk

kelompok B untuk menjadi kelompok penanya. Lakukan seperti proses

kelompok A,

h. Setelah kelompok B selesai dengan pertanyaannya, melnlanjutkan

pelajaran ke tiga, dan kemudian menunjuk kelompok C sebagai penanya

i. Mengakhiri pelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan

menjelaskan skiranya ada pemahaman siswa yang keliru.

2. Minat Belajar Sejarah Kebudayaan Islam Sebagai Variabel Terikat

(Dependen)

Minat belajar Sejarah Kebudayaan Islam adalah keterlibatan

sepenuhnya siswa dengan segenap kegiatan pikiran secara penuh perhatian,

penuh rasa senang, suka dan gembira untuk memperoleh pengetahuan dan

mencapai pemahaman dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

Minat belajar Sejarah Kebudayaan Islam dapat dioperasionalkan dengan

merujuk pada indikator-indikator yang ada pada minat belajar Sejarah

kebudayaan Islam. Adapun indikator dari minat belajar Sejarah Kebudayaan

Islam adalah sebagai berikut:

a. Siswa mempersiapkan perlengkapan belajar serta hal-hal yang dibutuhkan

dalam pelaksanaan pembelajaran

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru

c. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru

d. Siswa aktif dalam belajar

e. Siswa tidak sering keluar masuk selama proses pembelajaran
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f. Siswa suka membaca buku pelajaran SKI

g. Siswa giat membahas dan mempelajari materi pelajaran SKI

h. Siswa tidak malas untuk bertanya

i. Siswa berusaha mencari dan memanfaatkan buku penunjang lainnya

dalam melaksanakan proses pembelajaran

j. Siswa tidak tertidur selama proses pembelajaran

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang

diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan

masih harus diuji kebenarannya. Untuk menjawab rumusan masalah di atas,

hipotesis yang diajukan adalah:

Ha: Ada pengaruh yang signifikan dari penerapan strategi pembelajaran aktif

Team Quiz terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah

Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penerapan strategi pembelajaran

aktif Team Quiz terhadap minat belajar sejarah kebudayaan Islam siswa di

Madrasah Tsanawiyah Al-Huda pekanbaru


