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ABSTRAK 

 

Firdaus Abadhi, Ali. 2020. Pengaruh Penerapan Metode Outdoor Class Dan Minat 

baca Anak Terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak Kelas IX Di MTSN 4 

Madiun. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Kadi, M.Pd.I 

 

Kata Kunci : Metode Outdoor Class, Minat Baca, Hasil Belajar Akidah Akhlak 

 

 Keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal seperti minat,  

kecerdasan, bakat, perhatian, kesehatan, cara belajar, dan metode mengajar. 

Berdasarkan observasi awal di MTsN 4 Madiun, pembelajaran akidah akhlak yang 

dilakukan di kelas IX D masih menggunakan metode ceramah, yang mana dengan 

menggunakan metode ini konsekwensinya adalah pembelajaran akan terkesan 

monoton dan siswa pun akan cepat jenuh. Hal ini akan mengakibatkan hasil belajar 

akidah akhlak siswa kelas IX D menjadi kurang maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) pengaruh metode outdorr 

class terhadap hasil belajar akidah akhlak kelas IX MTsN 4 Madiun, (2) pengaruh 

minat baca anak terhadap hasil belajar akidah akhlak kelas IX MTsN 4 Madiun, (3) 

pengaruh metode outdoor class dan minat baca siswa terhadap hasil belajar akidah 

akhlak kelas IX MTsN 4 Madiun. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah seluruh siswa kelas IX D MTsN 4 Madiun dengan jumlah 32 

siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Instrumen 

pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa: (1) 

terdapat pengaruh yang signifikan antara metode outdoor class terhadap hasil belajar 

akidah akhlak. Metode outdoor class mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar akidah akhlak dengan hasil F hitung pada tabel anova sebesar 17.902 

dengan perolehan taraf signifikansi 0,001. Adapun hasil dari perhitungan SPSS 16, 

metode outdoor class mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar akidah akhlak 

sebesar 54,4%. (2) Dalam Penelitian ini Minat baca juga memiliki pengaruh tinggi 

terhadap hasil belajar siswa dengan F hitung pada tabel anova sebesar 7.133. Dengan 

taraf signifikansi 0,017. Adapun pengaruh minat baca siswa terhadap hasil belajar 

siswa MTsN 4 Madiun sebesar 32,2%. (3) Dari  hasil dari perhitungan SPSS 16, 

metode outdoor class dan minat baca siswa mempunyai pengaruh terhadap hasil 

belajar akidah akhlak sebesar 67,4%, sedangkan sisanya di pengaruhi variabel yang 

lain. Hasil dalam penelitian ini dapat membuktikan teori jika metode outdoor class 

dan dan minat baca berpengaruh terhadap hasil belajar akidah akhlak siswa kelas IX 

D MTsN 4 Madiun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dengan 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan 

sebagai proses pembelajaran bagi individu yang bertujuan untuk mencapai 

pengetahuan serta pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu. 

Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal sehingga mengakibatkan individu 

memiliki pola pikir serta perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah 

diperolehnya.1 

Pendidikan merupakan kebutuhan wajib bagi setiap manusia. Program 

wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini ditambah menjadi 

wajib belajar 12 tahun. Melalui pendidikan, maka manusia akan mendapatkan 

segalanya. Terlebih di usia remaja, pendidikan menjadi faktor utama dalam 

pembentukan kepribadian, akhlak, karakter, dan budi pekerti bagi anak-anak. 

Untuk itu, pendidikan utama yang perlu dibekalkan pada anak di usia remaja 

adalah pendidikan akhlak, yang terdapat pada pelajaran Akidah Akhlak, dimana 

dengan akhlak yang baik maka ia akan senantiasa melangkahkan harapan dan cita-

citanya ke arah yang lebih baik pula. 

                                                           
1 Pusat Bahasa dan Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Pusat 

Bahasa dan Departemen Nasional, 2008),  1005. 
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Pendidikan bermutu saat ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, maju tidaknya suatu bangsa sangat tergantung 

pada pendidikan bangsa tersebut. Jika pendidikan suatu bangsa menghasilkan 

manusia yang berkualitas lahir batin, otomatis bangsa tersebut akan maju, damai, 

dan tentram.2 

Di dalam pelaksanaan pendidikan terlebih pendidikan didalam sekolah, 

atau sering disebut dengan istilah pembelajaran, tentunya diharapkan adanya 

interaksi yang baik yang terbangun antara seorang pendidik dan peserta didik. 

Interaksi yang baik tersebut juga menentukan pemahaman materi yang diterima 

oleh peserta didik. Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, 

seorang guru harus mengetahui berbagai metode. Dengan memiliki pengetahuan 

mengenai sifat berbagai metode, maka seorang guru akan lebih mudah 

menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehingga pada 

akhirnya berdampak pada hasil belajar yang diperoleh dari suatu proses 

pembelajaran tersebut. Pada umumnya, seorang pendidik akan menggunakan 

beberapa setrategi dan metode belajar untuk mendaatkan hasil pembelajaran yang 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Salah satu metode pembelajaran adalah dengan (outdoor study),  

pembelajaran di luar kelas (outdoor study) adalah pendekatan yang dilakukan 

guru, dimana guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa 

                                                           
2 Ahmadi, Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 

2013) , 1. 
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langsung di lapangan yang digunakan sebagai sumber belajar. Peran guru di sini 

adalah sebagai fasilitator, artinya guru memfasilitasi  agar siswa belajar melalui 

pengalaman yang mereka peroleh.3  

Metode Outdoor Class adalah metode pembelajaran yang mengajak siswa 

belajar di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah untuk 

kegiatan pembelajaran. Metode ini dapat menciptakan suasana belajar siswa yang 

aktif, sehingga diperlukan pemilihan metode yang tepat agar keaktifan siswa dapat 

dimunculkan. Outdoor Class merupakan kegiatan menyampaikan pelajaran di luar 

kelas yang melibatkan siswa secara langsung dengan lingkungan sekitar mereka, 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Sehingga, pendidikan diluar kelas lebih 

mengacu pada pengalaman dan pendidikan lingkungan yang sangat berpengaruh 

pada kecerdasan siswa.4 

Proses pembelajaran untuk siswa harus benar-benar menyenangkan, 

sehingga siswa betah untuk belajar. Suasana pembelajaran diciptakan agar tidak 

ada penekanan psikologis bagi kedua belah pihak, guru dan siswa. Pembelajaran di 

luar kelas (outdoor study) merupakan salah satu upaya terciptanya pembelajaran, 

terhindar dari kejenuhan, kebosanan, dan persepsi belajar hanya dalam kelas. 

Karena dengan pembelajaran di luar kelas (outdoor study) siswa dapat merasakan 

                                                           

3Husamah, Pembelajaran Luar Kleas Outdoor Learning (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2013) 5. 
4Adelia Vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas (outdoor study) (Jakarta: Diva Press, 

2012), 5. 
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pengalaman langsung melalui pengalaman sendiri di luar kelas terhadap suatu 

obyek di lingkungan untuk meningkatkan pemahaman anak tersebut.5 

Selain outdoor class, faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah minat 

baca. Minat bisa timbul karena adanya dorongan yang kuat dari diri sendiri 

maupun dari keluarga, lingkungan sosial atau masyrakat. Minat baca berarti suatu 

keinginan atau kecendurangan hati yang tinggi terhadap bahan bacaan.6 Minat 

baca merupakan faktor dari dalam diri (faktor intern) yang mempengaruhi hasil 

belajar. Minat baca akan mengahsilkan prestasi dan hasil belajar, sehingga dalam 

proses belajar dan mencapai hasil belajar yang baik maka minat baca adalah 

merupakan faktor yang mendorong suatu keadaan siswa untuk melakukan kegiatan 

belajar.7 

Outdoor class merupakan salah satu metode pembelajaran yang mengajak 

siswa belajar di luar kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapamgan dengan 

tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. Dengan peran guru 

sebagai motivator, kegiatan outdoor class ini dapat menumbuhkan minat baca 

siswa, karena siswa dapat secara langsung berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

Dengan demikian menjadikan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. 

Hasil observasi awal di Mts N 4 Madiun, pembelajaran akidah akhlak yang 

dilakukan di kelas IX D masih menggunakan metode ceramah, yang mana dengan 

                                                           
5Ibid.,  
6 Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan : Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta : CV. Sagung 

Seto, 2006) 107. 
7 Jamarah, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 121. 
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menggunakan metode ini konsekwensinya adalah pembelajaran akan terkesan 

monoton dan siswa pun akan cepat jenuh. Hal ini akan mengakibatkan hasil 

belajar akidah akhlak siswa kelas IX D menjadi kurang maksimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan melaksanakan 

penelitian dengn judul Pengaruh Metode Outdoor Class dan Minat Baca Siswa 

Terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak Kelas IX MTsN 4 Madiun Tahun 

Pelajaran 2018/ 2019. 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti membatasi fokus 

masalah pada penggunaan metode belajar Outdoor Class dan Minat Baca pada 

hasil belajar akidah akhlak siswa di kelas IX D MTsN 4 Madiun. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan pengggunaan metode pembelajaran Outdoor 

Class terhadap hasil belajar Akidah Akhlak  siswa di kelas IX D  MTsN 4 

Madiun? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan minat baca siswa terhadap  hasil belajar 

Akidah Akhlak  siswa di kelas IX D  MTsN 4 Madiun tahun pelajaran? 
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3. Adakah pengaruh yang signifikan penggunaan metode pembelajaran Outdoor 

Class dan minat baca siswa terhadap hasil belajar Akidah Akhlak  di kelas IX D 

MTsN 4 Madiun? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membuktikan pengaruh metode pembelajaran Outdoor Class terhadap hasil 

belajar Akidah Akhlak  siswa di kelas IX  MTsN 4 Madiun. 

2. Membuktikan pengaruh minat baca anak terhadap  hasil belajar Akidah Akhlak  

siswa di kelas IX  MTsN 4 Madiun. 

3. Membuktikan pengaruh metode pembelajaran Outdoor Class dan minat baca 

anak terhadap hasil belajar Akidah Akhlak  di kelas IX MTsN 4 Madiun. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi pendidik, penelitian ini sebagai bahan acuan bagi pendidik agar dapat 

memberikan pengajaran secara maksimal dan mengasah kreativitas pendidik 

untuk menciptakan model pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku 

b. Bagi peserta didik, penelitian ini sebagai wacana untuk meningkatkan hasil 

belajar mereka  
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2. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menemukan konsep teori 

tentang Outdoor Class dan Minat Baca Siswa yang mana implementasi dari 

metode tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya akan dibagi 

menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. Untuk memudahkan dalam 

penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian penulis kelompokkan 

menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. 

Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika bahasan. 

Bab kedua, adalah telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori Outdoor 

Class, minat baca, dan hasil belajar akidah akhlak, serta kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, dan responden, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisi data. 
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Bab keempat, berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta interpretasi dan 

pembahasan. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan terdahulu adalah sebagai berikut: 

Pertama, Asriana Harahap, Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Ditinjau 

dari Keterampilan Proses Sains Melalui Metode Outdoor Study Berbasis 

Pendekatan Saintifik di SDIT Salsabila 3 Banguntapan Yogyakarta Tahun 2018.8 

Menyimpulkan bahwa bahwa kemampuan berpikir kritis yang dicapai oleh siswa 

secara keseluruhan berada pada kategori sedang, karena metode pengajaran yang 

digunakan hanya berbasis penugasan, tanya jawab dan diskusi. Keterampilan 

proses sains guru paling dominan adalah mengelola objek studi (95%), sedangkan 

keterampilan paling lemah adalah keterampilan memantau (68,80%), dan 

keterampilan proses sains siswa menunjukkan bahwa mayoritas (75,55%) siswa 

memiliki kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis kemampuan berpikir kritis 

siswa diperoleh nilai t-test siswa siginifikan sebesar 0,00 (0,00 ˂ 0,05), nilai rata-

rata kelompok A (kelas control) 69,16 dan nilai rata-rata kelas B (kelas 

eksperimen) 86,66. Ada perbedaan signifikan antara kemampuan berpikir kritis 

                                                           
8 Asriana Harahap, “Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Ditinjau dari Keterampilan Proses 

Sains Melalui Metode Outdoor Study Berbasis Pendekatan Saitifik di SDIT Salsabila 3 Banguntapan 

Yogyakarta Tahun 2018,”  (Skripsi, UIN Yogyakarta,  Yogyakarta, 2018).  

9 
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siswa dengan menggunakan metode otdooe study berbasis saintifik pada kelompok 

A dan kelompok B. 

Berdasarkan deskripsi tersebut terdapat persamaan penelitian dulu dengan 

peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode outdoor study. Sitem 

pengumpulan datanya menggunakan tes dan wawancara. Perbedaanya dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Asriana menngunakan 2 variabel (x) dan 1 variabel 

(y), sedangkan pada penelitian ini menggunakan 1 variabel (x) dan 2 variabel (y). 

penelitian Asriana menggunakan Mexxed Method, sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. 

Kedua, Maskanil Barki, Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif 

Dalam Upaya Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Akhlak 

Kelas VIII B TA. 2008/2009 di SMP Piri Ngalik Sleman Tahun 2009.9 

Menyimpulkan bahwa (1) Penerapan strategi pembelajaran kooperatif 

dilaksanakan selama dua bulan yang terdiri dari dua siklus. Pokok bahasannya 

yaitu Adab Makan dan Minum serta Hubungan Manusia dengan Dirinya Sendiri. 

Proses pembelajaran berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari guru 

dan siswa, yang ditandai dengan adanya persentase aktivitas siswa siklus I sebesar 

65,95%, dan siklus II sebesar 84,89%. Sehingga dapat diketahui rata-rata 

peningkatan persentase aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II sebesar sebesar 

18,97%. (2) Penerapan strategi pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil 

                                                           
9 Maskanil Barki, “Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Dalam Upaya 

Meningkatkan Proses dan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Akhlak Kelas VIII B TA. 2008/2009 di 

SMP Piri Ngalik Sleman Tahun 2009,” (Skripsi, UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2009). 
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belajar siswa. Nilai rata-rata pretest siklus I adalah 5,51, dan siklus II sebesar 6,8. 

Nilai rata-rata postest siklus I adalah 7,17, dan siklus II sebesar 8,06. Jadi 

persentase kenaikan hasil belajar siswa dari pretest siklus I ke siklus II sebesar 

1,29%, dan postest siklus I ke siklus II sebesar 0,89%. (3) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan strategi pembelajaran kooperatif antara lain: Faktor 

guru, meliputi persiapan guru, penguasaan materi serta kemampuan 

mengaplikasikan strategi pembelajaran kooperatif. Faktor siswa, meliputi latar 

belakang siswa, sikap siswa, dan interaksi antar siswa. Faktor lingkungan belajar, 

meliputi suasana sekolah, dan sarana dan prasarana. 

Berdasarkan deskripsi tersebut terdapat persamaan penlitian dahulu dengan 

peneliti lakukan adalah sama-sama menjadikan hasil belajar sebagai variabel 

terikat. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Maskanil ini menggunakan 

metode kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. 

Ketiga, Fera Sri Hidayati, Pengaruh Strategi Problem Solving dengan 

Menggunakan Media Gambar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Ma’arif Klego Tahun 2018.10 Menyimpulkan 

bahwa strategi problem solving dengan menggunakan media gambar terhadap 

hasil belajar akidah akhlak diperoleh Thitung  (2,375) > Ttabel (2,05), sedangkan nilai 

Signifikansinya diketahui sebesar 0,025 dan nilai signifikansinya tersebut dibawah 

                                                           
10 Fera Sri Hidayati, “Pengaruh Strategi Problem Solving dengan Menggunakan Media 

Gambar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsMa’arif 

Klego Tahun 2018,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018).  
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0,050 atau 5%, Sehingga Ho ditolak. Hal itu berarti strategi problem solving 

dengan menggunakan media gambar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil 

belajar akidah akhlaksiswa kelas VIII MTs Ma’arif Klego. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa tingkat strategiproblem solving dengan menggunakan media 

gambar kelas VIII MTs Ma‟arif Klego adalah sedang, karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 66,7%. Dan masing masing kelas 

diperoleh rata-rata 13,60 pada kelas eksperimen dan dikategorikan sedang, 

ditujukkan dengan prosentase 86,7% dan kelas kontrol dengan rata-rata 10,27 dan 

dikategorikan sedang, ditunjukkan dengan prosentase 80%. 

Berdasarkan deskripsi tersebut terdapat persamaan penlitian dahulu dengan 

peneliti lakukan adalah sama-sama menjadikan Akidah Akhlak sebagai variabel 

terikat dan dalam penelitiannya sama-sama menggunakan metode kuantitatif. 

Perbedaanya penelitian terdahulu menggunakan strategi problem solving, dan pada 

tempat penelitian berbeda pula. 

 

B. Landasan Teori 

1. Outdoor Class 

Proses pembelajaran untuk siswa harus benar-benar menyenangkan, 

sehingga siswa betah untuk belajar. Suasana pembelajaran diciptakan agar tidak 

ada penekanan psikologis bagi kedua belah pihak, guru dan siswa. 

Pembelajaran di luar kelas (outdoor study) merupakan salah satu upaya 
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terciptanya pembelajaran, terhindar dari kejenuhan, kebosanan, dan persepsi 

belajar hanya dalam kelas. 

Pembelajaran di luar kelas (outdoor study) merupakan pembelajaran 

yang dilakukan di luar ruang kelas atau di luar gedung sekolah, atau berada di 

alam bebas, seperti: bermain di lingkungan sekitar sekolah, di taman, atau di 

perkampungan masyarakat sekitar sehingga diperoleh pengetahuan dan nilai-

nilai yang berkaitan dengan aktivitas hasil belajar terhadap materi yang 

disampaikan di luar kelas. 

Pendekatan pembelajaran di luar kelas (outdoor study) adalah 

pendekatan yang dilakukan guru, dimana guru mengajak siswa belajar di luar 

kelas untuk melihat peristiwa langsung di lapangan yang digunakan sebagai 

sumber belajar. Peran guru disini adalah sebagai fasilitator, artinya guru 

memfasilitasi  agar siswa belajar melalui pengalaman yang mereka peroleh.11 

Karena dengan pembelajaran di luar kelas (outdoor study) siswa dapat 

merasakan pengalaman langsung melalui pengalaman sendiri di luar kelas 

terhadap suatu obyek di lingkungan untuk meningkatkan pemahaman anak 

tersebut.12 

Melalui sudut pandang kependidikan, aktivitas pendidikan yang 

dilakukan di luar lingkungan sekolah, setidaknya memuat tiga konsep utama, 

                                                           

11Husamah, Pembelajaran Luar Kleas Outdoor Learning  (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 

2013), 5. 
12Ibid. 
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yaitu konsep proses belajar, aktivitas luar kelas dan lingkungan. Konsep proses 

belajar melalui aktivitas luar kelas (outdoor study) adalah proses belajar 

interdisipliner melalui satu seri aktivitas yang dirancang untuk dilakukan di luar 

kelas.13 

Pendekatan ini secara sadar mengeksploitir potensi latar alamiah untuk 

memberi kontribusi terhadap perkembangan fisik dan mental. Dengan 

meningkatkan kesadaran terhadap hubungan timbal balik dengan lingkungan, 

program dapat mengubah sikap dan perilaku terhadap lingkungan yang mereka 

peroleh melalui pengalaman langsung di luar kelas. 

Kedua yaitu konsep aktivitas luar kelas merupakan suatu pendekatan 

dengan menggunakan kehidupan di luar ruangan yang memberikan banyak 

kesempatan bagi siswa untuk memperoleh dan menguasai berbagai bentuk 

keterampilan dasar, sikap dan apresiasi terhadap berbagai hal yang terdapat di 

luar kelas. 

Bentuk-bentuk kegiatan luar kelas dapat berupa: menjelajah atau 

mengamati lingkungan sekitar sekolah, mempelajari sesuatu yang mereka 

peroleh melalui benda-benda yang ada di sekitar lingkungan dimana kita 

tinggal dan lain sebagainya. 

Konsep lingkungan yang merujuk pada eksplorasi ekologi sebagai 

andalan mahluk hidup yang saling tergantung antara yang satu dengan yang 

lain. Pentingnya lingkungan tidak hanya dijadikan sebagai tempat belajar 

                                                           
13 Ibid., 13. 
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melainkan lingkungan juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang mereka 

peroleh dari lingkungan tersebut, melalui pengalaman langsung di luar kelas 

proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas melainkan 

lingkungan di luar kelas yang dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa 

pada suatu materi pembelajaran. 

Apa yang terjadi selama proses pembelajaran dengan menggunakan 

program pendidikan luar ruang adalah kompleksitas interaksi antara individu 

(I), lingkungan/environment (E), aktivitas (A), program belajar (P), 

kelompok/group (G), instruktur/fasilitator (F), dan budaya/culture (C) 

setempat. Pembelajaran (outdoor study) dapat dilakukan kapanpun sesuai 

dengan rancangan program yang dibuat oleh guru. Pembelajaran (outdoor 

study) dapat dilakukan waktu 3 pembelajaran normal, sebelum kegiatan 

pembelajaran di sekolah atau sesudahnya, dan saat-saat liburan sekolah.14 

Berbagai lokasi dapat digunakan untuk pembelajaran outdoor class antara lain: 

a. Lingkungan di dalam sekolah 

Lingkungan di dalam sekolah merupakan tempat yang kaya akan 

sumber belajar, menawarkan peluang belajar secara formal dan informal. 

Selain itu, berbagai aktivitas sehari-hari di sekolah merupakan sumber 

belajar yang baik. 

                                                           

14 Adelia Vera, Metode Mengajar Anak di Luar Kelas (outdoor study)  (Jakarta: Diva Press, 

2012), 78. 
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b. Lingkungan di luar sekolah 

Lingkungan di sekitar sekolah menawarkan peluang untuk dijadikan   

sumber belajar. Lingkungan sekitar memperkaya kurikulum. Berbagai 

lingkungan yang dapat digunakan untuk sumber belajar antara lain 

persawahan, taman, kebun binatang, museum, kerja proyek, dan sebagainya. 

Secara umum pembelajaran outdoor untuk siswa-siswa SD, SMP, dan 

SMA dapat dibedakan dalam 3 tipe yaitu: 

a. Studi lapangan atau kunjungan lapangan 

b. Pendidikan menjelajah lingkungan. 

c. Sekolah proyek komunitas. 

Sedangkan tujuan dari outdoor study diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung 

terhadap materi yang dismpaikan 

b. Memanfaatkan sumber-sumber yang berasaal dari lingkungan dan komunitas 

sekitar untuk pembelajaran 

c. Memberikan kontribusi untuk membantu mengembangkan hubungan guru 

dan murid yang lebih baik melalui berbagai pengalaman di alam bebas 

d. Membuat setiap individu  memiliki kesempatan unik untuk mengembangkan 

kreativitas dan inisiatif personal 
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e. Membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa, raga, dan 

spiritinya dapat berkembang optimal.15 

 

Diantara prosedur yang harus disiapkan dalam pelaksanaan 

pembelajaran Outdoor Class adalah sebagi berikut 

a. Guru merumuskan dengan teliti pengalaman belajar direncanakan untuk 

memperoleh hasil yang potensial  

b. Menentukan bentuk kegiatan yang akan dipakai. Misalnya: dalam satu 

meteri dapat dilakukan dengan berbagai bentuk 

c. Guru berusaha menyajikan pengalaman yang bersifat menantang dan 

memotivasi 

d. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan 

e. Menentukan rute perjalanan Outdoor Class 

f. Siswa dapat bekerja secara individual atau dalam kelompok-kelompok kecil 

g. Para siswa secara aktif berperan serta dalam pembentukan pengalaman 

h. Setelah semua persiapan selesai maka selanjutnya guru menjelaskan aturan 

dalam pelaksanaan Outdoor Class.16 

2. Minat Baca 

a. Pengertian minat baca 

                                                           
15  Irawan A, dalam ginting 2005, hal 35. 

16 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 89. 
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Minat adalah rasa lebih suka atau rasa lebih keterkaitan pada suatau 

hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suau hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.17 Minat 

tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh dikemudian hari.  

Minat adalah suatu keinginan atau kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap sesuatu. Minat baca berarti suatu keinginan atau kecendurangan hati 

yang tinggi terhadap bahan bacaan.18 

Membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisis, dan 

menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis dalam media tulisan.19 Minat baca adalah 

keinginan atau kecenderungan yang tinggi untuk membaca buku.20 

Dari paparan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan minat baca adalah suatu keinginan hati yang kuat terhadap 

kegiatan membaca yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan dalam media tulisan tersebut. 

b. Tujuan minat baca 

                                                           
17  Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 201), 121. 
18 Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan : Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta : CV. 

Sagung Seto,  2006), 107. 
19 Pengertian membaca dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Membaca,  (diakses pada 

tanggal 23 Mei 2019 pukul 01.00) 
20  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), 583. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Membaca
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Menurut Tarigan, tujuan utama minat baca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Makna, arti 

(meaning) erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan, atau intensif kita 

dalam membaca. Anderson dalam bukunya Tarigan menyatakan ada tujuh 

tujuan membaca. Tujuh tujuan tersebut adalah sebagai berikut:21 

1) Memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta 

2) Memperoleh ide-ide utama  

3) Mengetahui urutan atau susunan  

4) Membaca bertujuan untuk menyimpulkan isi yang terkandung dalam 

bacaan 

5) Mengelompokkan atau mengkalsifikasikan bacaan 

6) Menilai atau mengevaluasi bacaan 

7) Membandingkan isi bacaan dengan kehidupan nyata 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca 

Menurut Dalyono dalam bukunya Syaiful Bahri Djamarah Psikologi 

Belajar minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi belajar 

yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi 

belajar yang rendah.22 Dalam hal ini belajar dapat juga diartikan dengan 

kegiatan membaca. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca 

adalah: 

                                                           
21 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Membaca (Bandung: 

Penerbit Angkasa, 2008),  9-11. 
22 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 191. 
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1) Faktor individu 

a) Kematangan potensi jasmaniah dan rohaniah 

b) Kecerdasan intelegensi 

c) Latihan dan ulangan 

d) Motivasi 

e) Sifat-sifat pribadi seseorang 

2) Faktor sosial 

a) Keadaan keluarga 

b) Guru dan cara mengajar 

c) Alat-alat pengajaran 

d) Motivasi sosial 

e) Lingkungan dan kesempatan.23 

3. Hasil Belajar Akidah Akhlak 

a. Pengertian hasil belajar 

Hasil Belajar Pendidikan mempunyai definisi yang sangat luas, yang 

mencakup semua perbuatan atau semua usaha dari generasi tua untuk 

mengalihkan serta melimpahkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, serta 

keterampilan pada generasi selanjutnya sebagai usaha untuk menyiapkan 

mereka agar dapat memenuhi fungsi hidup mereka, baik jasmani begitu pula 

rohani.24 

                                                           
23 Abdul Mustaqim, Menjadi Orang Tua Bijak  (Bandung: Al Bayan, 2005), 407-410. 
24 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), 26. 
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Belajar dan Mengajar merupakan suatu proses yang mengandung tiga 

unsur yakni tujuan pengajaran, pengalaman (proses belajar-mengajar), dan hasil 

belajar.25 Mengenai pengertian dari hasil belajar itu sendiri banyak 

dikemukakan oleh para ahli : 

Menurut Nana Sudjana, hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

merupakan perubahan tingkah laku sebagai akhibat dari proses belajar yang 

meliputi bidang kognitif, afektif dan psikomotoris. Beliau juga mengemukakan 

bahwa hasil belajar itu merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.26  

Sejalan dengan pendapat Nana sudjana diatas, W.S Winkel juga 

mengemukakan bahwa hasil belajar itu merupakan suatu perubahan sikap dan 

tingkah laku seseorang sebagai dampak dari suatu proses belajar.27 

Namun pada hakikatnya dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh 

para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah segala 

kemampuan yang berupa perubahan sikap dan tingkah laku siswa sebagai 

akhibat dari adanya suatu proses belajar. 

b. Klasifikasi Hasil Belajar 

Benyamin S Bloom secara garis besar mengklasifikasikan hasil belajar 

kedalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotoris. 

                                                           
25Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar  (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2009), 2. 
26Ibid.,  22. 
27W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran  (Yogyakarta : Media Abadi, 2009), 56-57. 
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Adapun penjelasan hasil belajar dilihat dari tiga ranah tersebut adalah sebagai 

berikut :28 

1) Ranah Kognitif  berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. 

a) Pengetahuan (Knowledge), Merupakan jenjang  yang paling rendah dalam 

kemampuan kognitif yang meliputi kemampuan untuk menghafal atau 

mengingat, seperti menghafal rumus, nama-nama tokoh, definisi, dan 

lain-lain. Dalam proses belajar, istilah-istilah tersebut memang perlu 

dihafal dan diingat agar dapat dikuasainya sebagai dasar bagi 

pengetahuan atau pemahaman konsep-konsep lainnya. 

b) Pemahaman (comprehension). Jenjang setingkat dibawah pengetahuan ini 

akan meliputi penerimaan dalam komunikasi secara akurat, menempatkan 

hasil komunikasi dalam bentuk penyajian yang berbeda, 

mereorganisasikan secara setingkat tanpa merubah pengertian dan dapat 

mengeksporasikan kembali. Maksudnya dalam tahap ini siswa mampu 

menterjemah, menyatakan, mendiskusikan, menggambarkan, 

menjelaskan, mengidentifikasi, mereview, menceritakan, dan 

memaparkan kembali apa yang telah dia terima dalam proses belajarnya. 

                                                           
28Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar  (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2009), 22. 
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c) Penggunaan atau (Aplication). Merupakan jenjang dimana siswa dapat 

menggunakan prinsip atau metode  pada situasi yang baru. Di sini siswa 

harus dapat menginterpretasikan, menerapkan, melaksanakan, 

menggunakan, mendemonstrasikan, dan mempraktekkan apa-apa saja 

yang telah dia peroleh dalam kegiatan pembelajarannya tersebut. 

d)  Analisa. Jenjang yang keempat ini akan menyangkut kemampuan anak 

dalam memisah-misah terhadap suatu materi menjadi bagian-bagian yang 

membentuknya, mendeteksi hubungan diantara bagian-bagian itu dan cara 

materi itu diorganisir. 

e)  Sintesa. Jenjang yang satu tingkat lebih sulit dari analisa ini adalah 

meliputi kemampuan anak untuk menempatkan bagian-bagian atau 

elemen-elemen sehingga membentuk suatu keseluruhan yang kohern. 

Dalam hal ini kemampuan anak lebih ditekankan dalam hal 

mengkomposisikan, mendesain, merakit, mengumpulkan, menyusun, dan 

menyederhanakan sesuatu. 

f) Evaluasi. Jenjang ini adalah jenjang yang paling atas atau yang dianggap 

paling sulit dalam kemampuan pengetahuan anak didik. Di sini 

kemampuan yang dicapai anak didik  tersebut meliputi kemampuan 

dalam pengambilan keputusan atau dalam menyatakan pendapat tentang 

nilai suatu tujuan, ide, pemecahan masalah, metode, materi, dan lain-lain. 



24 
 

2) Ranah Afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yakni 

penerimaan, merespon, penghargaan, mengorganisasi, dan internalisasi.29 

a) Menerima atau memperhatikan. Jenjang pertama ini akan meliputi sifat 

sensitif terhadap adanya eksistensi suatu fenomena atau suiatu stimulus 

dan kesadaran dalam prilaku kognitif. Termasuk di dalamnya juga 

keinginan untuk menerima atau memperhatikan. Kemampuan ini tersusun 

atas kemampuan dasar seperti mendengar, melihat, meraba, mencium, 

merasakan, memandang, mengontrol dan memperhatikan. 

b) Merespon. Dalam jenjang ini peserta didik dilibatkan secara langsung 

dalam suatu subjek tertentu, fenomena, atau suatu kegiatan tertentu 

sehingga ia akan mencari-cari dengan terlibat langsung di dalamnya. 

Dalam hal ini kemampuan yang dicapai meliputi kemampuan mereaksi, 

berpartisipasi, melibatkan diri terhadap suatu proses pembelajaran. 

c) Penghargaan. Pada level ini perilaku anak didik adalah konsisten dan 

stabil, tidak hanya dalam persetujuan terhadap suatu nilai tetapi juga 

dalam pemilihan dan keterkaitan pada suatu pandangan atau ide tertentu. 

d) Mengorganisasi. Dalam jenjang ini anak didik membentuk suatu sistem 

nilai yang dapat membentuk prilaku. Kemampuan yang bisa dicapai anak 

pada tahap ini meliputi kemampuan menimbang, menjalin, 

mengidentifikasi, menyusun sistem, menyelaraskan dan menyeimbangkan 

sesuatu. 

                                                           
29 Ibid.,  22. 
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e) Internalisasi. Ini merupakan jenjang terakhir pada aspek afektif. Dengan 

kata lain internalisasi adalah membentuk pribadi, maksudnya pada setiap 

diri siswa telah tertanam suatu nilai dan diorganisir kedalam suatu sistem 

yang bersifat internal. Sehingga dari proses belajarnya tersebut setiap 

siswa akan memiliki kontrol prilaku yang baik.30 

3)  Ranah Psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar yang  berupa 

ketrampilan dan kemampuan bertindak yang dijabarkan ke dalam lima aspek 

yakni, menirukan, memanipulasi, keseksamaan (precision), artikulasi 

(articulation), naturalisasi. 

a) Menirukan. Dalam jenjang ini, apabila diberikan suatu action yang dapat 

diamati, maka peserta didik akan mulai membuat suatu tiruan terhadap 

action itu sampai suatu tingkat tertentu. Kemampuan menirukan juga 

diimbagi dengan pengulangan, mencoba, melakukan, berminat dan 

bergairah. 

b) Memanipulasi. Pada tingkat ini anak didik dapat menampilkan suatu 

action seperti yang diajarkan dan juga tidak hanya pada seperti apa yang 

diamati, namun mereka mulai dapat membedakan antara satu action 

dengan action yang lain, sehingga anak didik mampu memilih action 

yang diperlukan dan mulai memiliki ketrampilan dalam belajar. 

                                                           
30 Ibid., hlm 25. 
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c) Keseksamaan (Precision). Pada tahap ini meliputi kemampuan anak didik  

dalam penampilan yang telah sampai pada tingkat perbaikan yang lebih 

tinggi dalam mereproduksi suatu kegiatan tertentu, yaitu kegiatan belajar. 

d) Artikulasi (Articulation). Yang paling utama pada jenjang ini adalah anak 

didik telah dapat mengkoordinasikan suatu action dengan menetapkan 

urutan secara tepat diantara action yang berbeda-beda.  

e) Naturalisasi. Tingkat terakhir dari kemampuan psikomotorik adalaha 

apabila anak telah dapat melakukan secra alami suatu action atau 

sejumlah action yang urut. Ketrampilan penampilan ini telah sampai pada 

kemampuan yang paling tinggi dan action tersebut dapat ditampilkan 

dengan baik. 

Ketiga ranah tersebut secara keseluruhan menjadi objek dalam 

penilaian hasil belajar seseorang, baik ranah afektif, kognitif maupun 

psikomotorik. Namun diantara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling 

banyak dijadikan acuan untuk melakukan penilaian oleh para guru, karena 

ranah kognitif lebih berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai 

isi bahan pengajaran sebagai hasil dari proses belajar yang telah dilakukan.31 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

                                                           
31Ibid., 22-23. 
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Secara garis besar faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat 

di bedakan menjadi dua macam :32 

1) Faktor Internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang 

meliputi dua aspek yakni aspek fisiologis atau jasmaniah dan aspek 

psikologis atau rohaniah. 

a) Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani yang berbentuk kesehatan merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang. Dengan kondisi 

jasmani yang sehat dan bugar maka akan sangat mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam menyerap informasi atau pengetahuan yang 

diajarkan.33 

b) Aspek Psikologis 

Dalam aspek psikologis ada banyak faktor yang turut mempengaruhi hasil 

belajar siswa seperti:34 

(1)  Tingkat kecerdasan / Intelegensi siswa 

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-

fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan 

                                                           
32 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru ( Bandung : Remaja 

Rosda Karya, 2008),132. 
33 Ibid, 132. 
34 Ibid, 133. 
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lingkungan dengan cara yang tepat. tingkat kecerdasan atau intelegensi 

siswa tentunya sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.35 

(2)  Sikap siswa 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif 

tetap. Sikap yang positif terhadap mata pelajaran tertentu akan menjadi 

awal yang baik bagi proses belajar siswa, namun sikap negatif siswa 

justru akan menimbulkan kesulitan siswa dalam proses belajarnya.36 

(3) Bakat 

Secara umum bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. 

Dengan begitu bakat secara umum akan dapat mempengaruh tinggi 

rendahnya prestasi belajar siswa pada bidang-bidang tertentu.37 

(4) Minat 

Minat secara sederhana berarti kecenderungan seseorang dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Minat dalam belajar dapat diartikan kegairahan atau keinginan yang 

besar untuk melakukan suatu kegiatan belajar. Sehingga dalam hal ini 

                                                           
35 Ibid., 133-134. 
36 Ibid., 135. 
37 Ibid. 
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minat tentunya sangat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar 

siswa pada bidang studi tertentu.38 

(5) Motivasi 

Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme yang 

mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan dorongan-

dorongan tersebut maka seorang siswa akan lebih bersemangat untuk 

mencapai prestasi tertentu. Motivasi sendiri dapat berasal dari dalam 

diri seseorang atau berasal dari lingkungannya.39 

2) Faktor Eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa yang 

meliputi dua faktor yakni faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non 

sosial. 

a) Lingkungan Sosial 

Dalam hal ini lingkungan sosial yang dimaksud adalah lingkungan 

sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Adapun yang 

termasuk dalam lingkungan sekolah  meliputi guru, staf administrasi, dan 

teman-teman dalam kelas. Lingkungan keluarga meliputi kedua orang tua 

dan keluarga siswa, sedangkan lingkungan masyarakat meliputi tetangga, 

teman sepermainan dan masyarakat disekitar tempat tinggal siswa. Yang 

                                                           
38 Ibid, hlm 136. 
39 Ibid,hlm 137. 
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secara keseluruhan seluruh aspek dalam lingkungan sosial tersebut dapat 

mempengaruhi semangat belajar siswa.40 

b)  Lingkungan Non Sosial 

Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan non sosial  ialah 

gedung sekolah, rumah, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar 

yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut mempengaruhi 

tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Slameto juga menyatakan 

bahwa perbedaan kelengkapan alat pengajaran yang digunakan pun akan 

turut mempengaruhi hasil belajar siswa disetiap kelas.41 

d. Pengertian Akidah Akhlak 

Secara etimologis, akidah berasal dari kata ‘aqada yang 

mengandung makna ikatan atau keterkaitan, atau dua utas tali dalam 

satu buhul yang tersambung. Secara terminologis akidah dalam Islam 

berarti keimanan atau keyakinan seseorang terhadap Allah yang 

menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya dengan sega sifat dan 

pebuatan-Nya.42 

Sedangkan akhlak berasal dari bahasa arab, al-khulqu atau al-

khuluq berarti watak. Secara terminologi, Ibnu Maskawaih memberikan 

definisi akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong ia 

                                                           
40 Ibid, hlm 138. 
41 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta : Rineka Cipta, 

2003), 64. 
42 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN PO Press, 

2009), 107. 
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melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan 

pertimbangan. Al-Ghazali juga memberikan definisi akhlak adalah suatu 

ungkapan tentang keadaan pada jiwa bagian dalam yang melahirkan 

macam-macam tindakan dengan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan 

pertimbangan terlebih dahulu.43 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 

Akidah Akhlak adalah segala usaha yang dilakukan secara sadar untuk 

mengetahui, memahami, serta mengimani Allah Swt, yang dibuktikan 

dalam perilaku sehari-hari melalui proses pengajaran, bimbingan, serta 

pengalaman yang didapatkan. 

e. Ruang lingkup Akidah Akhlak 

Ruang lingkup Akidah Akhlak merupakan obyek kajian dalam 

pembahasan Akidah Akhlak. Maka ruang lingkup Akidah Akhlak menurut 

Moh. Rifai adalah sebagai berikut: 

1) Hubungan manusia dengan Allah 

Hubungan vertikal antara manusia dengan Khaliqnya mencakup dari segi 

akidah yang meliputi: iman kepada Allah, iman kepada Malaikat-Nya, 

iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada Rosul-Nya, iman kepada hari 

akhir, serta iman kepada qada'-qadar-Nya. 

2) Hubungan manusia dengan manusia 

                                                           
43 Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Keistimewaan Akhlak Islami (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2006),  83-88. 
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Materi yang dipelajarai meliputi: akhlak dalam pergaulan hidup sesama 

manusia, kewajiban membiasakan akhlak yang baik terhadap diri sendiri 

dan orang lain, serta menjauhi akhlak yang buruk. 

3) Hubungan manusia dengan lingkungannya 

Materi yang dipelajari meliputi: akhlak manusia terhadap alam 

lingkungannya, baik lingkungan dalam arti luas, maupun mahluk hidup 

selain manusia, yaitu binatang dan tumbuh-tumbuhan. 

Sedangkan menurut Departemen Agama, pendidikan Akidah Akhlak 

di Masdrasah Tsanawiyah cakupan pembahasannya antara lain sebagai 

berikut: 

1) Aspek akidah, terdiri atas keimanan kepada sifat wajib, mustahil, dan jaiz 

Allah, keimanan kepada Kitab Allah, Rasul Allah, sifat-sifat dan 

mu’jizatnya, dan hari kiamat. 

2) Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas khauf, raja’, taubat, tawadhu, 

ikhlas, bertauhid, inovatif, kreatif, percaya diri, tekad yang kuat, ta’aruf, 

ta’awun, tafahum, tasamuh, jujur, adil, amanah, menepati janji,dan 

musyawarah. 

3) Aspek akhlak tercela meliputi kompetensi dasar kufur, syirik, munafik, 

namimah, dan ghadab.44 

                                                           
44 Lukam Khakim, “Hubungan Antara Keaktifan Mengikuti KegiataN IPNU/IPPNU 

Dengan Sikap Sosial Keagamaan Siswa Mts Darul Ulum Purwogondo Kalinyamatan Jepara Tahun 

Pelajaran 2014/2015” (Skripsi: UIN Wali Songo Semarang, Semarang 2015), 22-25. 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud 

dengan ruang lingkup Akidah Akhlak tidak hanya meliputi hubungan 

manusia dengan Tuhannya. Melainkan juga meliputi hubungan manusia 

dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya. 

Sehingga daripada itu nantinya akan terbentuklah suatu keyakinan akidah 

yang kuat dan akhirnya akan timbul akhlak kepribadian yang baik, yaitu 

akhlak terpuji. 

f. Tujuan Akidah Akhlak 

Tujuan pembelajaran Akidah Akhlak menurut beberapa tokoh adalah 

sebagai berikut: 

1) Mustafa Zahri mengatakan bahwa tujuan akhlak adalah untuk 

membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah 

sehingga hati menjadi bersih.45 

2) Moh. Rifai menjelaskan bahwa tujuan Akidah Akhlak adalah sebagai 

berikut: 

a) Memberikan pengetahuan, penghayatan dan keyakinan kepada siswa 

akan hal-hal yang harus diimani, sehingga tercermin dalam sikap dan 

tingkah lakunya sehari-hari. 

b) Memberikan pengetahuan, keyakinan, dan kemauan yang kuat untuk 

mengamalkan akhlak yang baik, dan menjauhi akhlak yang buruk, baik 

                                                           
45 Abuddin Nara, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 

11. 
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dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan 

sesama manusia, maupun dengan alam lingkungannya. 

c) Memberikan bekal kepada siswa tentang akidah dan akhlak untuk 

melanjutkan pelajaran ke jenjeng sekolah menengah.46 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa tujuan pembelajaran Akidah Akhlak adalah untuk membersihkan diri 

dari perilaku akhlak tercela sehingga hati menjadi bersih. Dan juga untuk 

memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada diri peserta didik, sehingga 

dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan diri pada Allah Swt sehingga 

merubah hidup menjadi kearah yang lebih baik. 

g. Indikator Akidah Akhlak 

Adapun indikator yang harus dicapai siswa pada materi Akidah 

Akhalak kelas IX Mts adalah sebagai berikut: 

1) Menjelaskan pengertian akahlak terpuji dalam pergaulan remaja 

2) Menjelaskan pentingnya akhlak terpuji dalam pergaulan remaja 

3) Menyebutkan bentuk dan contoh-contoh akhlak terpuji dalam pergaulan 

remaja 

4) Menyebutkan cirri-ciri orang yang memiliki akhlak terpuji dalam 

pergaulan remaja 

                                                           
46 Muhayat Faiz Fadloli “Korelasi Pembelajaran Akidah Akhlak Dengan Perilaku Siswa 

Kelas V MI Ma’arif Sambego Depok Sleman” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)  
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5) Menyebutkan nilai-nilai positif akhlak terpuji dalam pergaulan remaja 

dalam fenomena kehidupan 

6) Menyebutkan nilai-nilai positif dari kerja keras dalam fenomena 

kehidupan 

7) Menyebutkan nilai-nilai positif dari kreatif dalam fenomena kehidupan 

8) Menyebutkan nilai-nilai positif dari produktif dalam fenomena kehidupan 

9) Menunjukkan contoh sikap berilmu, kerja keras, kreatif dan produktif 

dalam lingkungan keluarga. 

10) Menunjukkan contoh sikap berilmu, kerja keras, kreatif dan produktif 

dalam lingkungan sekolah. 

11) Menunjukkan contoh sikap berilmu, kerja keras, kreatif dan produktif 

dalam lingkungan masyarakat.47 

 

C. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran, kerangka berfikir adalah model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting.48 Berdasarkan landasan teori dan telaah hasil 

pustaka diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitan ini adalah: 

Variabel Independen (X1): Metode Outdoor Class 

       (X2): Minat Baca Anak 

                                                           
47 Silabus, Akidah Akhlak kelas IX Mts 
48 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung, 

Alfabeta, 2006),  91. 
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Variabel Dependen (Y): Hasil Belajar Akidah Akhlak 

1. Jika pembelajaran menggunakan metode Outdoor Class, maka hasil 

belajar akidah akhlak baik. 

2. Jika minat membaca siswa baik, maka hasil belajar akidah akhlak baik. 

3. Jika penggunaan metode outdoor class dan minat baca siswa baik, maka 

hasil belajar akidah akhlak akan baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesa berasal dari kata hypo yang berarti ”kurang dari”, dan thesis 

yang berarti ”pendapat”. Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau pendapat 

yang masih harus dibuktikan. Hipotesis juga diartikan merupakan dugaan 

mungkin benar, atau mungkin salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan 

akam tidak ditolak jika fakta=fakta membenarkannya. 

Untuk memudahkan jalan bagi peneliti ini, penulis mengajukan hipotesa 

yang nantinya akan diuji kebenarannya. Hipotesa tersebut adalah sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh metode outdoor class terhadap hasil belajar akidah 

akhlak kelas IX MTsN 4 Madiun. 

Ho : Tidak ada pengaruh metode outdoor class terhadap hasil belajar akidah 

akhlak kelas IX MTsN 4 Madiun.  

Ha : Ada pengaruh minat baca siswa terhadap hasil belajar akidah akhlak 

kelas IX MTsN 4 Madiun. 
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Ho : Tidak ada pengaruh minat baca siswa terhadap hasil belajar akidah 

akhlak kelas IX MTsN 4 Madiun.  

Ha : Ada pengaruh metode outdoor class dan minat baca siswa terhadap hasil 

belajar akidah akhlak kelas IX MTsN 4 Madiun. 

Ho : Tidak ada pengaruh metode outdoor class dan minat baca siswa 

terhadap hasil belajar akidah akhlak kelas IX MTsN 4 Madiun.  

Dari kedua hipotesa diatas, yang diajukan dalam penelitan ini adalah 

hipotesa alternatif (Ha). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental 

merupakan penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap 

variabel lainya dalam kondisi yang terkontrol.49 Penelitian ini menggunakan jenis 

kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.50 

Dalam rancangan ini peneliti menggali sejumlah fakta data atau fakta-

fakta yang ada di MTsN 4 Madiun dengan teknik pengumpulan data dokumentasi 

dan angket dengan menyebar lembaran pernyatan yang akan diisi oleh siswa 

kelas IX MTsN 4 Madiun.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel, yaitu variabel 

bebas (Independent) dan variabel terikat (Dependen)yaitu: 

                                                           
49Dedi Hermawan, Metode Penelitian Kuantitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

40-41 
50Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 

8. 
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1. Pengaruh metode outdoor class (X1) dan minat baca anak (X2) sebagai 

variabel bebas (independent) yang menjadi sebuah perubahan atau timbulnya 

variabel dependen (hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak). 

2. Hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak (Y) sebagai variabel 

(dependent) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.51 

Tabel 3.1 

Dengan demikian rancangan penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1 : Metode outdoor class 

X2 : Minat baca anak 

Y : Hasil Belajar Akidah Akhlak 

                                                           
51 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 187. 

X1 

X2 

Y 



40 
 

B.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan hanya merupakan jumlah orang tetapi juga 

karakter atau sifat yang dimiliki oleh obyek yang diteliti.52 

2. Sampel  

Sampel merupakan objek yang dipelajari atau sebagai sumber 

data.Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel maka 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi, sehingga sampel 

yang diambil dari populasi harus representatif atau mewakili seluruh 

populasi.53 

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas IX D 

MTsN 4 Madiun dengan jumlah 32 siswa, mengingat jumlah populasi 

relatif kecil kurang dari 100 siswa, seluruh anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan sampel 

                                                           
52Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 117. 
53Ibid.,81. 
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jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel.54 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data merupakan hasil pengamatan maupun pencatatan-pencatatan terhadap 

suatu objek penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa angka atau fakta. 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 1. Data tentang 

penerapan metode outdoor class siswa kelas IX D MTsN 4 Madiun, 2. Data 

tentang minat baca anak siswa kelas IX D MTsN 4 Madiun, 3. Data tentang hasil 

belajar akidah akhlak siswa kelas IX D MTsN 4 Madiun. 

Tabel 3.2 

Instrument Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Indikator No butir 

soal 

sebelum di 

uji 

validitas 

No butir 

soal 

setelah di 

uji 

validitas 
PENGARUH 

METODE 

OUTDOOR 

CLASS DAN 

MINAT 

BACA ANAK 

TERHADAP 

HASIL 

BELAJAR 

PADA 

MATA 

PELAJARAN 

AKIDAH 

AKHLAK 

KELAS IX 

MTsN 4 

Variabel X1: 

metode 

outdoor class 

a. Menemukan 

pengalaman baru 

b. Menambah 

pemahaman 

materi melalui 

praktik langsung 

dilapangan 

c. Menemukan ide 

dan gagasan 

materi pelajaran 

d. Mendapatkan 

sumber belajar 

secara langsung 

melalui praktik 

1, 7 

 

2, 8, 13 

 

 

 

3, 9, 14 

 

 

4, 10, 15 

 

 

 

5, 11 

1, 7 

 

2, 13 

 

 

 

3, 9, 14 

 

 

10, 15 

 

 

 

5 

                                                           
54Ibid., 85. 
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MADIUN dilapangan 

 

e. Menumbuhkan 

hubungan 

harmonis dengan 

lingkungan 

f. Menunjukkan 

hubungan timbal 

balik antara guru 

dan murid 

terhadap 

lingkungan 

 

 

 

6, 12 

 

 

 

6, 12 

Variabel X2: 

Minat Baca 

Anak 

a. Menmukan fakta 

baru 

b. Memahami isi 

bacaan yang 

terkandung 

c. Menyimpulkan 

hasil bacaan 

d. Menyimpulkan 

gagasan utama 

e. Mencocokkan 

bacaan dengan 

kehidupan nyata 

f. Menerapkaan isi 

bacaan dengan 

kehidupan sehari-

hari 

1, 8, 12 

3, 4, 16 

 

5, 6, 17 

 

7, 15, 18 

 

2, 10 

 

 

9, 14 

 

1, 8, 12 

 

 

3, 4 

 

 

5, 6, 17 

 

7, 18 

 

2, 10 

 

 

14 

Variabel  Y: 

Hasil Belajar 

Pada Mata 

Pelajaran 

Akidah 

Akhlak Kelas 

IX 

Nilai rapor UAS mata 

pelajaran Akidah 

Akhlaq. 

 

  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
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responden untuk menjawabnya. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket 

atau kuesioner dalam proses pembelajaran adalah untuk memperoleh data 

mengenai latar belakang siswa sebagai salah satu bahan dalam menganalisis 

tingkah laku dan proses belajar mereka.55 

Dalam hal ini, angket berupa pernyataan yang digunakan untuk 

memperoleh data tentang penggunaan metode outdoor class dan minat baca 

pada siswa kelas IX D di MTsN 4 Madiun.Adapun pelaksanaannya, angket 

diberikan kepada siswa agar mereka mengisi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Siswa diberi arahan atau penjelalasan cara mengisi angket 

tersebut, siswa diberi tahu angket ini tidak masuk dalam penilaian pelajaran di 

sekolah. Setiap responden diharuskan untuk mengisi angket yang telah 

diberikan. Skala yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok tentang fenomena sosial.56 Dengan skala likert variabel yang 

akan diukur dijabarkan melalui indikator variabel, kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen yang dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan.57 Jawaban dalam setiap instrumen 

                                                           
55Ibid., 142. 
56Ibid., 93. 
57Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 93. 
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mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan 

analisis kuantitatif, jawaban dapat diberi skor sebagai berikut:58 

 

Tabel 3.3 

Penyekoran untuk Pernyataan Angket 

Skor 

Pernyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto diartikan suatu 

kegiatan mencari data atau hal-hal yang diberikan yang berkaitan dengan 

variabel yang berupa catatan, transip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda, dan sebagainya.59 Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi  

digunakan untuk memperoleh data tentang nilai hasil belajar Akidah Akhlaq 

kelas IXD di MTsN 4 Madiun. 

Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai sarana dan prasarana, keadaan guru, keadaan siswa, struktur 

organisasi, serta letak geografis. 

 

 

                                                           
58Ibid., 94. 
59 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis …, 236. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan.60 Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik 

inferensial parametris, di mana teknik statistik yang digunakan untuk menguji 

parameter populasi melalui data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi.61 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga langkah teknik analisis 

data, yakni uji prasyarat, uji asumsi klasik, uji hipotesis. 

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab hipotesis masing-masing 

variabel, adapun hipotesis yang dimaksud adalah: 

Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 

pembelajaran outdoor class terhadap hasil belajar akidah akhlaq 

siswa kelas IXD MTsN 4 Madiun. 

Ho2 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat baca siswa 

terhadaphasil belajar akidah akhlaq siswa kelas IXD MTsN 4 

Madiun. 

Ho3 : Tidak ada pengaruh yang signifian antara penggunaan metode 

pembelajaran outdoor class dan  antara minat baca siswa 

                                                           
60Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 147.  
61Ibid., 148-149. 
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terhadaphasil belajar akidah akhlaq siswa kelas IXD MTsN 4 

Madiun. 

Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 

pembelajaran outdoor class terhadap hasil belajar akidah akhlaq 

siswa kelas IXD MTsN 4 Madiun. 

Ha2 :  Ada pengaruh yang signifikan antara minat baca siswa 

terhadaphasil belajar akidah akhlaq siswa kelas IXD MTsN 4 

Madiun. 

Ha3 : ada pengaruh yang signifian antara penggunaan metode 

pembelajaran outdoor class dan  antara minat baca siswa 

terhadaphasil belajar akidah akhlaq siswa kelas IXD MTsN 4 

Madiun. 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Validitas Data 

Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang 

akan diukur, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur tes, 

maka tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin 

menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Adapun cara menghitungnya 

yaitu dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Langkah-

langkah menghitungnya adalah sebagai berikut:62 

1) Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal 

                                                           
62Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 107. 
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2) Menyiapkan tabel analisis item setiap soal 

3) Memasukkan ke dalam rumus product moment: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (Ʃ 𝑋 𝑌) − (Ʃ 𝑋)(Ʃ 𝑌)

√(𝑛 Ʃ𝑋2 − (Ʃ 𝑋) 2)(𝑛 Ʃ 𝑌2 − (Ʃ𝑌) 2)

 

Keterangan: 

rxy  : angka indeks korelasi product moment 

ƩX  : jumlah seluruh nilai X 

ƩY  : jumlah seluruh nilai Y 

ƩXY : jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

N  : jumlah data 

4)  Menginterpretasikan nilai r hitung dengan tabel nilai rtabel, apabila rxy ≥ r 

tabel maka item kuesioner tersebut valid. Dan apabila rxy < r tabel, maka 

item kuesioner tersebut tidak valid. 

Dalam penghitungan validitas pada penelitian ini, r tabel ditentukan 

dengan mencari terlebih dahulu nilai db, yakni db = n-2. Kemudian nilai db 

dikonsultasikan pada tabel nilai koefisien korelasi “r” product moment dari 

Pearson63. Nilai rtabel pada taraf signifikansi 5% diperoleh sebesar 0,413 

dengan db=21. Dalam penghitungannya, peneliti menggunakan aplikasi 

Microsoft office excel 2010 sebagai alat bantu penghitungan validitas data 

instrumen. 

                                                           
63 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 

333. 
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Jika korelasi pada setiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,413 

(rtabel) ke atas, maka faktor tersebut contruct yang kuat. Jika korelasi di 

bawah 0,413 (r tabel) maka dapat disimpulkan jika butir instrumen tersebut 

tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Sehingga, butir 

instrumen dikatakan valid apabila (rhitung) besarnya lebih dari 

0,413.Interpretasi hasil uji validitas data dapat ditentukan berdasarkan tabel 

interpretasi koefisien korelasi menurut Arikunto.Penghitungan uji validitas 

instrumen yang digunakan peneliti terdapat pada lampiran 2 dan 3. Adapun 

hasil dari penghitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi 

di bawah ini: 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen 

Penelitian Metode Outdoor Class 

 

Variabel No “r” hitung “r” table Keterangan 

Metode 

Outdoor 

Class 

1 0,591168 0.413 Valid 

2 0,543908 0.413 Valid 

3 0,46419 0.413 Valid 

4 -0,12688 0.413  Tidak Valid 

5 0,596536 0.413 Valid 

6 0,596536 0.413 Valid 

7 0,457054 0.413 Valid 

8 -0,12389 0.413 Tidak Valid 

9 0,541356 0.413 Valid 

10 0,471084 0.413 Valid 

11 0,173452 0.413 Tidak Valid 

12 0,517826 0.413 Valid 

13 0,424768 0.413 Valid 

14 0,539948 0.413 Valid 

15 0,470268 0.413 Valid 



49 
 

 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen 

    Minat Baca Siswa 

 

Variabel No “r” hitung “r” table Keterangan 

Minat Baca 

Siswa 

1 0,477566 0,413 Valid 

2 0,625327 0,413 Valid 

3 0,506979 0,413 Valid 

4 0,655887 0,413 Valid 

5 0,49287 0,413 Valid 

6 0,486162 0,413 Valid 

7 0,436034 0,413 Valid 

8 0,464867 0,413 Valid 

9 -0,57512 0,413 Tidak Valid 

10 0,422714 0,413 Valid 

11 0,352458 0,413 Tidak Valid 

12 0,449556 0,413 Valid 

13 0,503214 0,413 Valid 

14 0,479133 0,413 Valid 

15 0,172342 0,413 Tidak Valid 

16 0,374609 0,413 Tidak Valid 

17 0,440074 0,413 Valid 

18 0,520981 0,413 Valid 

 

Dalam uji validitas instrumen, butir soal metode outdoor class, 

peneliti mengambil sampel sebanyak 32 responden yang tersebar pada kelas 

IX D. Hasil perhitungan validitas instrumen dari 15 item soal metode outdoor 

class, 12 soal dinyatakan valid yakni item soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 

12, 13, 14, 15 Adapun untuk skor jawaban angket untuk uji validitas metode 

outdoor class dapat dilihat pada lampiran 2. 
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Pada butir soal indikator metode outdoor class terdapat 3 butir 

soal yang tidak valid, yakni butir soal nomor 4, 8, 11.Karena tidak valid, 

maka butir soal tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian. 

Pada hasil penghitungan uji validitas instrumen soal minat baca 

siswa sebanyak 18 item soal dan 14 soal dinyatakan valid yakni item soal 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 dan untuk mengetahui skor 

jawaban angket uji validitas minat baca siswa dapat dilihat pada lampiran 

3.  

Pada butir soal indikator minat baca siswa terdapat 4 butir soal 

yang tidak valid, yakni butir soal nomor 9, 11, 15, 16 karena tidak valid, 

maka butir soal tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam penelitian. 

b. Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu 

pengukuran.Pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi, yaitu 

pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya 

(reliable).64 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, penelitian ini menggunakan 

teknik belah dua (split half) dan untuk rekapitulasi uji reliabilitas dapat 

dilihat pada lampiran 4 dan 5 yang dianalisis dengan rumus Spearman 

Brown di bawah ini: 

                                                           
64 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 100. 
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𝑟𝑖 = 
2.𝑟𝑏

1+ 𝑟𝑏
 

Keterangan: 

𝑟𝑖 = Reliabilitas internal seluruh rumus instrumen 

𝑟𝑏 = Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua65 

Dari hasil uji reliabilitas diatas diketahui bahwa nilai reliabilitas 

metode outdoor class sebesar 0,738431662 atau 0,738 (dibulatkan), 

tingkat minat baca siswa sebesar 0,874758958 atau 0,875 (dibulatkan) 

kemudian dikonsultasikan dengan “r” product moment dengan db = n – 2 

= 23 – 2 = 21, taraf signifikan 5% diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,413 karena “r” 

hitung metode outdoor class> dari “r” tabel, yaitu 0, 738 > 0,413 dan “r” 

hitung minat baca> dari “r” tabel, yaitu 0,875 > 0,413 maka instrumen 

reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. Untuk mengetahui hasil uji 

reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5. Dari hasil uji reliabilitas 

pada masing-masing instrumen dapat disimpulkan bahwa untuk 

instrumen variabel metode outdoor class, dan gaya mengajar guru 

dinyatakan reliabel. 

Setelah masing-masing instrumen diuji validitas dan reliabilitas, 

butir-butir soal pada masing-masing variabel kemudian dilakukan 

perbaikan hingga menjadi butir-butir soal instrumen yang valid dan 

reliabel yang kemudian digunakan dalam pengumpulan data dalam 

                                                           
65Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 

131. 
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penelitian. Adapun angket butir pernyataan yang sudah valid dan reliabel 

dapat dilihat pada lampiran 6. 

Teknik analisis data parametris digunakan untuk menjawab 

hipotesis masing-masing variabel, adapun hipotesis yang dimaksud 

adalah: 

Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 

pembelajaran outdoor class terhadap hasil belajar akidah akhlaq 

siswa kelas IXD MTsN 4 Madiun. 

Ho2 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat baca siswa 

terhadaphasil belajar akidah akhlaq siswa kelas IXD MTsN 4 

Madiun. 

Ho3 : Tidak ada pengaruh yang signifian antara penggunaan metode 

pembelajaran outdoor class dan  antara minat baca siswa 

terhadaphasil belajar akidah akhlaq siswa kelas IXD MTsN 4 

Madiun. 

Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan metode 

pembelajaran outdoor class terhadap hasil belajar akidah akhlaq 

siswa kelas IXD MTsN 4 Madiun. 

Ha2 :  Ada pengaruh yang signifikan antara minat baca siswa 

terhadaphasil belajar akidah akhlaq siswa kelas IXD MTsN 4 

Madiun. 
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Ha3 : ada pengaruh yang signifian antara penggunaan metode 

pembelajaran outdoor class dan  antara minat baca siswa 

terhadaphasil belajar akidah akhlaq siswa kelas IXD MTsN 4 

Madiun. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Sebelum melakukan analisis data tentang pengaruh metode 

outdoor class dan minat baca siswa terhadap hasil belajar akidah akhlak 

siswa di MTsN 4 Madiun. Peneliti melakukan uji normalitas. Pengujian 

normalitas dilakukan untuk mengatahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan 

pemilihan uji statistik yang dipergunakan.66 Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan uji normalitas dengan kolmogorof-smirnov SPSS 

16. 

b. Uji Linearitas Data 

Istilah “linearitas” menunjuk pada pengertian adanya hubungan 

yang linier antara dua sebaran data variabel (dependent dan independent), 

atau dikatakan bahwa sebaran kedua variabel itu mempunyai hubungan 

yang linier. Linearitas adalah hubungan yang linier antarvariabel, artinya 

setiap ada perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan 

                                                           
66Retno Widiyaningrum, Statistik (Edisi Revisi), 208. 
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besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Untuk memastikan adanya 

hubungan linearitas tersebut, perlu dilakukan uji linearitas. 

Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS 16, dapat dilakukan 

lewat menu Compare Means dengan submenu Means. Uji linearitas 

dengan cara ini menghasilkan angka-angka statistik. Aturannya H0 harus 

diterima atau    P > 0,05.67 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 1 dan 2 adalah menggunakan rumus regresi linier 

sederhana dengan bantuan SPSS 16. Sedangkan untuk mendapat model 

Regresi Linier Sederhana, yaitu:68 

ixbby 10
ˆ   

1) Langkah pertama mencari 0b  dan 
1b  

1b : 
22

..

xnx

yxnxy



  

0b : xby 1  

                                                           
67 Burhan Nurgianto, dkk, Statistik Terapan: untuk penelitian Ilmu Sosial (jojakarta: 

Gadjahmada university Press,2015), 404. 
68Andhita Dessy, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan 

SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 123-126. 
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2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova 

(Analysis of Varience) untuk menguji signifikansi pengaruh Variabel 

x terhadap variabel y. 

Tabel 3.5 

Tabel Anova (Analysis of Varience) 

 

 

D

a

e

r

a

h

 

Penolakan: 

MSE

MSR
Fhitung   

Tolak 0H
bila  1;  pnphitung FF   

3) Langkah ketiga menghitung koefisien determinasi (besarnya 

pengaruh variabel x terhadap variabel y) 

SST

SSR
R 2

 

 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

 
 

n

y
xybyb

2

10




 

db

SSR
MSR   

Error n-2 SS Error (SSE) 

 xybyby  10

2

 

MS Error MSE) 

db

SSE
MSE   

Total n-2 SS Total (SST) 

 
n

y
ySST

2

2 
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b. Uji Regresi Linier Berganda 

Untuk menjawab rumusan nomor 3, yang digunakan adalah 

dengan uji regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 16. Uji regresi 

linier berganda digunakan karena terdapat dua buah variabel yang secara 

besama-sama atau lebih dengan variabel lain. Hubungan antara satu 

variabel terikat dengan dua variabel bebas dapat dikatakan linier jika 

dinyatakan dalam Y= βo+ β1x1 + β2x2 + ɛ (model untuk populasi), dan Ŷ= 

b0 + b1x1 + b2x2 (model untuk sampel). Adapun langkah-langkah yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Langkah 1 

Mencari nilai b0, b1, b2, dengan rumus 

𝑏1 =  
(Ʃ𝑋2

2)(Ʃ𝑋1𝑌) − (Ʃ𝑋2𝑌)(Ʃ𝑋1𝑋2)

(Ʃ𝑋1
2)(Ʃ𝑋2

2) − (Ʃ𝑋1 𝑋2)²
 

    𝑏2 =  
(Ʃ𝑋1

2)(Ʃ𝑋2𝑌)−(Ʃ𝑋1𝑌)(Ʃ𝑋1𝑋2)

(Ʃ𝑋1
2)(Ʃ𝑋2

2)− (Ʃ𝑋1 𝑋2)²
 

𝑏0 =  
Ʃ 𝑌 − 𝑏1  Ʃ𝑋1 − 𝑏2  Ʃ𝑋2

𝑛
 

Keterangan: 

n   =  jumlah  observasi/ pengamatan 

X =  data ke- i variabel x (independent/ bebas) 

Y =  data ke-i variabel y (dependent/ terikat) 

x = mean/ rata=rata dari penjumlahan data variabel 

(independent/ bebas) 
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y =  mean/ rata-rata dari penjumlahan data variabel y (dependent/ 

terikat) 

b0 =   estimasi atau taksiran dari intercept populasi (harga konstan 

atau  harga ỹ bila x=0) 

b1 =  estimasi atau taksiran dari slope populasi (angka atau arah 

koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau 

penurunan variabel dependent yang didasarkan pada 

variabel independent). Bila bopositif (+) maka naik dan b1 

negatf (-) maka turun. 

2) Langkah 2 

Uji Signifikansi regresi linier berganda dengan uji overall, 

dengan membuat tabel Anova (Analysis Of Variance). Uji overall 

digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas yang ada 

dalam model mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel 

terikat. Uji overall dilakukan dengan menggunakan penghitungan 

dengan tabel ANOVA (Analysis Of Varians).Tabel anova digunakan 

untuk mengetahui apakah variabel independent yang ada dalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata secara bersama-sama terhadap 

variabel dependentnya. 
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Tabel 3.6 

Statistik uji: Tabel Anova (Analysis of Variance) 

 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regression 1 SS Regression (SSR) 

SSR=[b0 ∑ y +
𝑛

𝑖=1

b1 ∑ x1y
𝑛

𝑖=1
] −

(∑ y
𝑛
𝑖=1

)
2

n
 

MS Regression 

(MSR)                                                       

 MSR =
SSR

𝑑𝑓
 

Error n – 

2 

SS Error (SSE) 

SSE= ∑ y2𝑛

𝑖=1
− [b0 ∑ y +

𝑛

𝑖=1

b1 ∑ x1y
𝑛

𝑖=1
] 

MS Error 

(MSE) 

MSE = 
SSE

𝑑𝑓
 

Total n -1 SS Total (SST) 

SST = ∑ y2
𝑛

𝑖=1
−

[∑ y
𝑛
𝑖=1 ]

2

n
 

 

 

Keterangan: 

SSR  = b0 Ʃy + b1 Ʃx1 y + b2 Ʃx2 y – 
(Ʃ𝑦)2

𝑛
 

SSE = Ʃy2 – (b0 Ʃy + b1 Ʃx1 y + b2 Ʃx2 y) 

SST = Ʃy2 – 
(Ʃ y)2

𝑛
 

MSR = 
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

MSE  = 
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 atau 

𝑆𝑆𝐸

𝑛−2
 

Daerah Penolakan 

F hitung = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Tolak Ho bila F hitung >𝐹∝(𝑝;𝑛−𝑝−1) 

Terima Ho bila F hitung <𝐹∝(𝑝;𝑛−𝑝−1) 
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Jika F hitung ≥ F tabel maka tolak Ho artinya variabel independent (X1 

dan X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependent.Untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel 

metode outdoor class dan minat bacasiswa terhadap hasil belajar dapat 

ditentukan dengan rumus koefisien determinasi. 

3) Langkah 3 

Menghitung koefisien determinasi (coefficient of 

determination).Koefisien determinasi menggambarkan proporsi sejauh 

mana besar pengaruh perubahan variabel bebas pada variabel 

terikatnya. Koefisien determinasi (r2) dapat ditentukan dengan rumus: 

𝑅² =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 𝑥 100%atau R2 = r2 x 100% 

Keterangan: 

R2 = nilai koefisien determinasi 

r = nilai koefisien product moment 

Besaran koefisien determinasi paling kecil adalah nol dan yang 

terbesar adalah satu.69 

 

 

 

 

                                                           
69Ibid., 127-129. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTsN 4 Madiun 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Madiun merupakan satu-satunya 

lembaga pendidikan setara SMP yang berada diwilayah sewulan yang mampu 

mensinergikan antara ilmu umum dengan ilmu agama sehingga dapat 

membangun karakter profesional dan agamis. Demi mewujudkan cita-cita 

bangsa, agama dan negara. 

Sejarah berdirinya Mts N 4 Madiun, diawali adanya lembaga 

pendidikan yang didirikan oleh para Tokoh Ulama antara lain ; 

1. Bp. Hariyanto (Alm.) 

2. Bp. Hormain (Alm.) 

3. Bp. Ky. Ichwan Ngali (Alm.)  

Pada awalnya madrasah yang didirikan oleh beliau-beliau diatas diberi 

nama dengan Kuliyatul Mu’alimin Al-Islamiyah atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan (KMI). 

Kepengurusan madrasah pun silih berganti seiring berkembangnya 

dunia pendidikan, berbagai tuntutan dalam bidang pendidikan yang harus 

dipenuhi guna menjaga eksistensi atau keberadaan dari masing-masing lembaga 

turut mengimbangi perjalanan dan perkembangan madrasah ini sendiri. Hingga 

60 
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pada akhirnya kelangsungan Madrasah ini dilanjutkan oleh Bp. Abu Amar 

(Alm.) dan Bp. Ky. Mashudi. Yang mana pada masa kepengurusan beliau nama 

madrasah pun kembali diganti dengan nama Madrasah Tsanawiyah Al-

Basyariyah. Dan pada tanggal, 6 November 1969 Madrasah Tsanawiyah Al-

Basyariyah diubah nama lagi menjadi Madrasah Tsanawiyah Agama Islam 

Negeri (MTs.AIN) yang kemudian pada tahun 1975 berubah nama menjadi 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mts N) Sewulan, Dagangan, Madiun. Yang 

mana nama tersebut masih dipakai oleh madrasah hingga saat ini. 70 

2. Visi, Misi, dan Tujuan MTs N 4 Madiun 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Madiun adalah lembaga pendidikan 

islam yang bernaung dibawah Departemen Agama dalam penyelenggaraan 

aktifitas akademisnya. Madrasah Aliyah ini juga memiliki otonomi yang nyata 

sehingga mampu membangun Visi dan Misi yang khas yang kemudian akan 

menentukan langkah dan sepak terjang madrasah tsanawiyah ini sendiri dalam 

mencerdaskan masyarakat luas. Adapun Visi, Misi, dan Tujuan dari Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 4 Madiun adalah sebagai berikut:71 

a) Visi 

Berprestasi berdasarkan imtaq, ketrampilan dan berakhlaq.  

b) Misi 

1) Mengembangkan sikap dan prilaku amaliah yang islami. 

                                                           
70 Transkip dokumentasi sejarah singkat berdirinya MTsN 4 Madiun 
71 Transkip visi misi sekolah MTsN 4 Madiun 



62 
 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dalam rangka 

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. 

3) Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara 

inovatif.  

4) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan. Menerapkan 

managemen berbasis sekolah / madrasah.  

5) Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, dan indah. 

c) Tujuan Mts Negeri 4 Madiun 

1) Mengajarkan siswa yang rajin mengamalkan ibadah kepada allah Swt. 

2) Menjadikan siswa yang patuh dan taat kepada kedua orang tua, guru, 

dan masyarakat. 

3) Menyiapkan siswa untuk memperoleh nilai yang tinggi. 

4) Mencetak siswa yang terampil dalam bidang: Komputer, elektronik, 

baca Al-qur’an, seni dan budaya yang bernafaskan islami. 

5) Menciptakan suasana yang harmonis antara siswa dengan siswa, guru, 

karyawan dan orang tua. 

6) Melatih menumbuhkan kerjasama yang baik diantara masyarakat 

dengan madrasah. 

3. Identitas sekolah 

a. Nama Sekolah : MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MADIUN 

b. Alamat  : JL Pasar Slering Dagangan Madiun 

c. No Telepon  : (0351) 367189 
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d. Berdiri  : 1966.72 

4. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam menunjang proses belajar mengajar, karena tanpa adanya sarana dan 

prasarana yang memadai, maka apa yang menjadi tujuan pendidikan tidak akan 

tercapai dengan baik. Tetapi apabila sarana dan prasarana pendidikannya 

lengkap, maka penyelenggaraan pendidikan serta tujuan pendidikan akan 

tercapai sesuai yang diinginkan. 

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Mts N 4 Madiun guna 

menunjang proses belajar mengajar, yaitu antara lain gedung sekolah yang 

memadai dan representatif, ruang kelas, laboratorium IPA, laboratorium 

komputer, ruang multimedia, laboratorium bahasa, ruang koprasi, ruang UKS, 

Ruang guru, Ruang kepala sekolah, Ruang TU, kamar mandi dan gudang.73 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Transkip dokumentasi identitas sekolah MTsN 4 Madiun 
73 Transkip dokumentasi sarana dan prasarana sekolah MTsN 4 Madiun 
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Tabel 4.1 

Sarana Prasarana MTsN 4 Madiun 

No Jenis Sarana 
Milik 

Baik Rusak ringan Rusak berat 

Jml Luas (m2) Jml Luas (m2) Jml Luas (m2) 

1 Ruang Teori/ 

kelas 

17 1085     

2 Laboratorium 

IPA 

1 168     

3 Laboratorium 

Bahasa 

1 77     

4 Laboratorium 

Komputer 

1 72     

5 Ruang 

Perpustakaan 

Multimedia 

1 168     

6 Koperasi 1 24     

7 Ruang BP/BK 1 21     

8 Ruang Kepala 

Sekolah 

1 24     

9 Ruang Guru 1 72     

10 Ruang TU 2 42     

11 KM. Guru Laki-

laki 

2 8     

12 KM. Guru 

Perempuan 

2 8     

13 KM. Siswa Laki-

laki 

2 8     

14 KM. Siswa 

Perempuan 

2 8     

15 Gudang 1 42     

16 Ruang Aula 1 17     
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5. Struktur Organisasi di MTs N 4 Madiun 

Dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya penataan kestrukturan 

untuk mempermudah pembagian tugas dalam suatu organisasi. Dengan adanya 

struktur tersebut diharapkan visi dan misi yang telah direncanakan MTs N 4 

Madiun dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Adapun struktur organisasi yang ada di MTs N 4 Madiun secara 

terperinci pada dilihat pada bagan dibawah ini. 74 

 
                                                           

74 Transkip Dokumentasi Struktur Organisasi Sekolah MTsN 4 Madiun 
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B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Metode Outdoor Class di MTsN 4 Madiun 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang Metode Outdoor Class. Data ini diperoleh dari angket 

yang disebarkan kepada siswa kelas IX MTsN 4 Madiun yang berjumlah 32 

siswa.  

Skor angket metode outdoor class dapat dilihat pada lampiran 7. 

Adapun rekapitulasi skor angket metode outdoor class dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Skor jawaban angket metode outdoor class 

MTsN 4 Madiun 

No Skor Angket Metode 

Outdoor Class 

Frekuensi 

1 42 2 

2 41 1 

3 40 2 

4 39 1 

5 38 1 

6 37 2 

7 36 3 

8 35 3 

9 34 1 

10 33 3 

11 32 2 

12 31 4 

13 30 2 

14 28 3 

15 26 1 

16 24 1 

 Jumlah 32 
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2. Deskripsi Data tentang Minat Baca Siswa Kelas IX MTsN 4 Madiun. 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang minat baca siswa kelas IX MTsN 4 Madiun. Data ini 

diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa kelas IX MTsN 4 Madiun 

yang berjumlah 32 siswa.  

Skor angket gaya mengajar guru dapat dilihat pada lampiran 8. Adapun 

rekapitulasi skor angket gaya mengajar guru dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

      Tabel 4.4 

Skor Jawaban Angket Minat Baca Siswa 

 MTsn 4 Madiun 

 

No Skor Minat Baca 

Siswa 

Frekuensi 

1 49 1 

2 48 2 

3 47 4 

4 46 3 

5 45 3 

6 44 2 

7 43 1 

8 42 6 

9 41 3 

10 39 1 

11 38 1 

12 37 1 

13 33 1 

14 32 1 

15 30 1 

16 Jumlah 32 
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3. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar Aqidah Akhlak Siswa Kelas IX MTsN 4 

Madiun. 

Untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar aqidah akhlak siswa, 

peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Peneliti memperoleh data hasil 

belajar siswa dengan melihat nilai rata-rata dari mata pelajaran aqidah akhlak 

setelah melakukan pengujian 2 siklus di kelas IX MTsN 4 Madiun dilihat pada 

tabel 4.5.       

           Tabel 4.5 

Nilai Ujian siklus 1 dan 2 Siswa Kelas IX 

MTsN 4 Madiun 

 

No Nilai rata-rata akhir 

siswa 

Frekuensi 

1 80 2 

2 75              3 

3 70 8 

4 65 10 

5 60 4 

6 55 4 

7 40 1 

 Jumlah 32 

 

Secara terperinci nilai, rata-rata ujian 2 siklus dengan menggunakan 

metode outdoor class di kelas IX MTsN 4 Madiun dapat dilihat pada lampiran 

9. Setelah peneliti memperoleh data yang peneliti butuhkan sesuai dengan 

pembahasan skripsi ini, data tersebut belum dapat dimengerti sebelum diadakan 

analisis data. 
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C. Analisis Data  

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah data dari variabel yang 

diteliti normal atau tidak, guna memenuhi asumsi klasik tentang kenormalan 

data. Uji normalitas ini dilakukan menggunakan rumus Kolmogorov Smirnov 

dengan bantuan SPSS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas Metode Outdoor Class 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Metode Outdoor Class 

N 32 

Normal 

Parametersa 

Mean 65.3529 

Std. Deviation 6.41230 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .173 

Positive .173 

Negative -.105 

Kolmogorov-Smirnov Z .712 

Asymp. Sig. (2-tailed) .692 

 Test distribution is Normal. 

 

Perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh 

jumlah 0,712 dengan Asymp. Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,692. Apabila 

nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika 

nilai probabilitas 0,05, maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel metode outdoor class (X1) 

berdistribusi normal. 
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Perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh 

jumlah 0,630 dengan Asymp. Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,823. Apabila 

nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika 

nilai probabilitas 0,05, maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Minat Baca Siswa (X2) 

berdistribusi normal. 
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Perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh 

jumlah 0,725 dengan Asymp. Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,669. Apabila 

nilai probabilitas >0,05, maka dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika 

nilai probabilitas 0,05, maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar aqidah akhlaq (Y) 

berdistribusi normal. 

2. Uji Linearitas Data 

Istilah “linearitas” menunjuk pada pengertian adanya hubungan yang 

linier antara dua sebaran data variabel (dependent dan independent) atau, 

dikatakan bahwa sebaran kedua variabel itu mempunyai hubungan yang linier. 

Linearitas adalah hubungan yang linier antarvariabel. Artinya, setiap ada 

perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan besaran yang 

sejajar pada variabel lainnya. Untuk memastikan adanya hubungan linearitas 

tersebut, perlu dilakukan uji linearitas. 

Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS, aturannya H0 harus diterima 

atau P > 0,05. Adapun perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 16 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9 

Uji Linearitas Data Metode Outdoor Class dan  

Hasil Belajar Akidah Akhlaq 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

hasil belajar * 

metode outdoor 

class 

Between Groups (Combined) 501.304 11 45.573 4.286 .060 

Linearity 
306.359 1 

306.35

9 
28.811 .003 

Deviation 

from 

Linearity 

194.945 10 19.494 1.833 .261 

Within Groups 53.167 5 10.633   

Total 554.471 16    

 
 

                                      Tabel 4.10 

Uji Liniearitas Data Minat Baca Siswa dan Hasil Belajar  

      ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Minat baca * hasil 

belajar 

Between Groups (Combined) 280.775 11 25.525 1.721 .286 

Linearity 40.561 1 40.561 2.734 .159 

Deviation 

from 

Linearity 

240.214 10 24.021 1.619 .310 

Within Groups 74.167 5 14.833   

Total 354.941 16    

 

Koefisien linearitas dapat dilihat di kolom F dan Sig pada baris 

Deviation from Linearity. Ketentuannya adalah jika sig (P) > 0,05= linier, 

sedang Sig (P) < 0,05 =  tidak linier. 

a. Pasangan variabel “Metode Outdoor Class” dan “Hasil Belajar Akidah 

Akhlak Siswa” memiliki F = 1.833 dan Sig. 0,261. 
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b. Pasangan variabel “Minat Baca Siswa” dan “Hasil Belajar Akidah Akhlak 

Siswa” memiliki F = 1.619 dan Sig. 0,310. 

Tingkat signifikansi kedua pasang variabel di atas 0,05 (P > 0,05). 

Dengan demikian, hubungan data skor kedua pasang variabel tersebut 

dinyatakan linier. Uji selanjutnya yaitu analisis regresi dapat diteruskan karena 

kedua data memiliki hubungan yang linier. 

3. Analisis Data Tentang Pengaruh Metode Outdoor Class dan Minat Baca Siswa 

Terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlaq Siswa Kelas IX D MTsN 4 Madiun.  

Setelah peneliti melakukan perhitungan, dan data yang diperoleh sudah 

normal dan linier, baik itu data metode outdoor class, minat baca siswa, 

maupun hasil belajar aqidah akhlaq, data tersebut belum dapat dimengerti 

sebelum diadakan analisis data. Untuk menganalisis data, peneliti 

menggunakan SPSS 16. Hasil analisis data tersebut dijelaskan di bawah ini: 

a. Analisis data tentang metode outdoor class terhadap hasil belajar aqidah 

akhlaq siswa . 

Setelah data terkumpul dan data sudah normal, kemudian 

ditabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

metode outdoor class dan hasil belajar akidah akhlak siswa kelas IX D 

MTsN 4 Madiun, peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.10 

Tabel Anova Metode Outdoor Class dan Hasil Belajar Aqidah Akhlaq Siswa 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 319.421 1 319.421 17.902 .001a 

Residual 267.638 15 17.843   

Total 587.059 16    

a. Predictors: (Constant), metode out door 

class (X1) 

   

b. Dependent Variable: hasil belajar 

aqidah akhlaq 

 

   

Bedasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh F hitung sebesar  17.902 

dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,001< 0,05, maka model regresi 

dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar. 

Tabel 4.11 

Tabel   Model Summary 

                           Model Summaryb 

 Rmodel R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .738a .544 .514 4.22404 

a. Predictors: (Constant), metode outdoor class (x1) 

b. Dependent Variable: hasil belajar  

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,738 dan dijelaskan besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. Dari Output tersebut diperoleh koefisien (R²) sebesar 0,544 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh metode outdoor class terhadap 
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hasil belajar aqidah akhlaq siswa kelas IX D MTsN 4 Madiun sebesar 54,4%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Untuk mengetahui hasil 

perhitungan secara terperinci dapat melihat pada lampiran 10. 

b. Analisis data tentang pengaruh minat baca siswa terhadap hasil belajar 

aqidah akhlaq siswa kelas IX MTsN 4 Madiun. 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara minat baca 

dan hasil belajar siswa kelas IX MTsN 4 Madiun, peneliti menggunakan 

rumus regresi sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat  pada tabel 

berikut: 

    Tabel 4.12 

Tabel Anova Minat Baca  dan Hasil Belajar Siswa 

                       ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 175.010 1 175.010 7.133 .017a 

Residual 368.049 15 24.537   

Total 543.059 16    

 

a. Predictors: (Constant), minat baca   

b. Dependent Variable: hasil belajar 

 

  

Bedasarkan dari tabel Anova diperoleh F hitung sebesar 7.133 dengan 

tingkat signifikansi 0,017 < 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi variabel hasil belajar. 

 

 

 

 



76 
 

Tabel 4.13 

Tabel Summary 

                                         Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 

.568a .322 .277 4.95344 

a. Predictors: (Constant), minat baca (x2) 

b. Deppendent Variabel: hasil belajar  

  

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R), yaitu 

sebesar 0,568 dan dijelaskan besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. Dari Output tersebut diperoleh koefisien (R²) sebesar 0,322, 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh minat baca siswa terhadap hasil 

belajar aqidah akhlaq siswa kelas IX D MTsN 4 Madiun sebesar 32,2%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Untuk mengetahui hasil 

perhitungan secara terperinci dapat melihat pada lampiran 11. 

c. Deskripsi data tentang pengaruh metode outdoor class dan minat baca siswa 

terhadap hasil belajar aqidah akhlaq kelas IX MTsN 4 Madiun. 
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Tabel 4.14 

Tabel Anova Pengaruh Metode Outdoor Class dan 

Minat Baca Siswa Terhadap Hasil Belajar Aqidah Akhlaq 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 373.887 2 186.944 14.493 .004a 

Residual 180.583 14 12.899   

Total 554.471 16    

a. Predictors: (Constant), metode outdoor (x1), minat baca (x2)  

b. Dependent Variable: hasil belajar  

 

  

Bedasarkan dari tabel Anova diperoleh F hitung sebesar  = 14.493 

dengan tingkat signifikikansi/probalititas 0,004< 0,05, maka metode outdoor 

class dan minat baca siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Tabel 4.15 

        Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .821a .674 .628 3.59149 

a. Predictors: (Constant), metode outdoor class (x1), minat baca  (x2) 

b.Dependent Variable: hasil belajar 

 

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai/hubungan (R) yaitu sebesar 

0,821 dan menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

pengkuadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien (R²) sebesar 0,674, 

yang  mengandung pengertian bahwa pengaruh metode outdoor class dan minat 
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baca siswa terhadap hasil belajar siswa kelas IX MTsN 4 Madiun adalah 

sebesar 67,4%, sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Untuk 

mengetahui hasil perhitungan secara terperinci dapat melihat pada lampiran 12. 

D. Pembahasan dan Interpetasi  

1. Pengaruh metode outdoor class terhadap hasil belajar akidah akhlak. 

Metode outdoor class mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar akidah akhlak dengan hasil F hitung pada tabel anova sebesar 

17.902 dengan perolehan taraf signifikansi 0,001. Karena taraf signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha diterima. Adapun hasil dari 

perhitungan SPSS 16, metode outdoor class mempunyai pengaruh terhadap 

hasil belajar aqidah akhlaq sebesar 54,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

variabel yang lain. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara metode outdoor class terhadap hasil 

belajar akidah akhlak. Seperti yang diungkapkan oleh Fathurrahman 

Sulistyorini, bahwa keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil belajar yang 

maksimal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal 

seperti minat ,  kecerdasan, bakat, perhatian, kesehatan, cara belajar, dan 

metode mengajar. Sehingga teori tersebut relevan dengan hasil penelitian ini 

yang juga membuktikan bahwa minat baca siswa berpengaruh terhadap hasil 

belajar akidah akhlak kelas IX MTsN 4 Madiun.  
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Hasil Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Fera Sri Hidayati, 

Pengaruh Strategi Problem Solving dengan Menggunakan Media Gambar 

terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

di MTs Ma’arif Klego Tahun 2018. Menyimpulkan bahwa strategi problem 

solving dengan menggunakan media gambar terhadap hasil belajar akidah 

akhlak diperoleh Thitung  (2,375) > Ttabel (2,05), sedangkan nilai Signifikansinya 

diketahui sebesar 0,025 dan nilai signifikansinya tersebut dibawah 0,050 atau 

5%, Sehingga Ho ditolak. Hal itu berarti strategi problem solving dengan 

menggunakan media gambar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil 

belajar akidah akhlak siswa kelas VIII MTs Ma‟arif Klego. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini difokuskan pada metode 

outdoor class terhadap hasil belajar akidah akhlak kelas IX.  

2. Pengaruh Minat Baca Siswa Terhadap Hasil Belajar 

Minat baca siswa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa dengan F hitung pada tabel anova sebesar 7.133. Dengan taraf 

signifikansi 0,017. Adapun pengaruh minat baca siswa terhadap hasil belajar 

siswa MTsN 4 Madiun sebesar 32,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara minat baca anak terhadap hasil 

belajar siswa. Menurut Dalyono dalam bukunya Syaiful Bahri Djamarah 
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Psikologi Belajar minat belajar yang besar cenderung menghasilkan hasil 

belajar yang tinggi, sebaliknya minat belajar yang kurang akan menghasilkan 

hasil belajar yang rendah.75 Dalam hal ini belajar dapat juga diartikan dengan 

kegiatan membaca. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca 

adalah 1) Faktor individu yang terdiri dari Kematangan potensi jasmaniah dan 

rohaniah, Kecerdasan intelegensi, Latihan dan ulangan, Motivasi, Sifat-sifat 

pribadi seseorang. 2) Faktor social yang terdiri dari Keadaan keluarga, Guru 

dan cara mengajar, Alat-alat pengajaran, Motivasi social, Lingkungan dan 

kesempatan, sehingga dapat mempengaruhi pencapaian belajar.76 Sehingga 

teori tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang juga membuktikan bahwa 

minat baca siswa berpengaruh terhadap hasil belajar aqidah akhlaq kelas IX 

MTsN 4 Madiun. Sehingga teori tersebut relevan dengan hasil penelitian ini 

yang juga membuktikan bahwa minat baca siswa berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa kelas IX MTsN 4 Madiun.  

3. Pengaruh metode outdoor class dan minat baca anak terhadap hasil belajar 

akidah akhlak kelas IX D MTsN 4 Madiun. 

Metode Outdoor Class dan minat baca anak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar akidah akhlak dengan hasil F hitung pada tabel 

anova sebesar 14.493 dengan perolehan taraf signifikansi 0,000. Karena taraf 

signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha diterima. Adapun hasil 

                                                           
75 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 191. 
76 Abdul Mustaqim, Menjadi Orang Tua Bijak (Bandung: Al Bayan, 2005) 407-410. 
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dari perhitungan SPSS 16, metode outdoor class dan minat baca siswa 

mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar aqidah akhlaq sebesar 67,4%, 

sedangkan sisanya di pengaruhi variabel yang lain. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara metode outdoor class dan minat baca 

siswa terhadap hasil belajar. Sependapat dengan yang diungkapkan oleh 

Fathurrahman Sulistyorini, bahwa hasil belajar yang maksimal dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal seperti minat baca siswa,  

kecerdasan, bakat, perhatian, kesehatan, cara belajar, dan metode mengajar, dan 

faktor eksternal seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan sarana 

pendukung, yang hal tersebut diperoleh melalui kegiatan Outdoor Class. 

Sehingga teori tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang juga 

membuktikan bahwa metode outdoor class dan minat baca siswa berpengaruh 

terhadap hasil belajar aqidah akhlaq kelas IX MTsN 4 Madiun. Hasil dalam 

penelitian ini dapat membuktikan teori jika metode mengajar dan dan minat 

baca berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai variabel metode 

outdoor class dan minat baca anak terhadap hasil belajar akidah akhlak siswa kelas 

IX di MTsN 4 Madiun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode outdoor class memiliki pengaruh signifikan sebesar 54,4% 

terhadap hasil belajar akidah akhlak siswa kelas IX di MTsN 4 

Madiun. 

2. Minat baca anak memiliki pengaruh signifikan sebesar 32,2% terhadap 

hasil belajar akidah akhlak siswa kelas IX di MTsN 4 Madiun. 

3. Variabel metode outdorr class dan variabel minat baca anak 

berpengaruh terhadap hasil belajar akidah akhlak siswa kelas IX di 

MTsN 4 Madiun sebesar 67,4%, sehingga apabila pembelajaran yang 

dilakukan menggunakan metode outdoor class baik dan minat 

membaca siswa baik maka hasil belajar akidah akhlak siswa kelas IX 

di MTsN 4 Madiun juga baik. 

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh penggunaan 

metode outdoor class dan minat baca anak terhadap hasil belajar akidah akhlak 

siswa kelas IX di MTsN 4 Madiun, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Para guru akidah akhlak  

a. Hendaknya lebih memilih menggunakan metode outdoor class dalam 

pembelajaran yang dilakukan. 

b. Memberi motivasi kepada siswa agar lebih giat dalam membaca 

2. Kepala Sekolah 

a. Memberikan motivasi kepada guru mata pelajaran agar dapat 

menciptakan inovasi dalam penggunaan metode pembelajaran. 

3. Siswa  

a. Lebih meningkatkan budaya membaca untuk memperkaya ilmu 

pengetahuan. 

b. Memperhatikan pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh guru. 
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