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Latar belakang 

Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, maka diperlukan pembelajaran inovatif dalam proses 

belajar-mengajar di SD Tahfidh Al-Qur'an 

Lendasan teori 

Pembelajaran inovatif 

Pembelajaran inovatif mampu 

menyeimbangkan otak kanan dan 

otak kiri jika dilakukan dengan cara 

mengintegrasikan media atau alat 

bantu berupa teknologi baru yang 

diaplikasikan kedalam proses belajar. 

(syah dan kariadinata 2009) 

Prestasi belajar 

Menurut Sumadi Suryabrata (2006), 

prestasi dapat pula didefinisikan 

sebagai berikut : “nilai merupakan 

perumusan terakhir yang dapat 

diberikan oleh guru mengenai 

kemajuan/prestasi belajar siswa 

selama masa tertentu”. Jadi, prestasi 

adalah hasil usaha siswa selama masa 

tertentu melakukan kegiatan. 

Penelitian terdahulu 

Khurshid dan Anasari (2012) 

Guru yang mengajar menggunakan teknik pengajaran 

inovatif lebih unggul dibandingkan dengan guru yang 

mengajar dengan menggunakan metode konvensional. 

 

Lee (2008) 

Terdapat hubungan positif antara inovasi pembelajaran dan 

kepuasan siswa. Inovasi pembelajar memiliki pengaruh 

positif terhadap prestasi belajar siswa, menunjukkan bahwa 

semakin kuat inovasi pembelajaran, semakin meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Terdapat hubungan positif antara 

kepuasan belajar dan prestasi belajar siswa, kedua factor ini 

saling mempengaruhi satu sama lain, dimana kepuasan 

belajar akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

 

Melinda (2011) 

metode pembelajaran inovatif-progresif dapat diterapkan 

dalam subjek kewirausahaan, karena subjek membutuhkan 

latihan lapangan untuk membantu siswa memahami konsep 

dan teori-teori yang terkait. Karena subjek kewirausahaan 

dianggap sebagai seni, prakttek lapangan akan membantu 

meningkatkan keterampilan siswa. Opini siswa 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran inovatif-

progresif adalah benar-benar berguna serta mudah diikuti 

dengan rencana belajar yang disediakan. 

Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran inovatif yang terdiri dari eksistensi guru, pengetahuan 

siswa, media pembelajaran, sarana dan prasarana, serta evaluasi guru secara positif dan simultan 

terhadap prestasi belajar siswa SD Tahfidh Al-Qur'an Sidoarjo? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan eksistensi guru terhadap prestasi belajar siswa SD Tahfidh Al-

Qur'an Sidoarjo? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan pengetahuan siswa terhadap prestasi belajar siswa SD Tahfidh 

Al-Qur'an Sidoarjo? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa SD Tahfidh 

Al-Qur'an Sidoarjo? 

5. Apakah terdapat pengaruh signifikan sarana dan prasarana terhadap prestasi belajar siswa SD 

Tahfidh Al-Qur'an Sidoarjo? 

6. Apakah terdapat pengaruh signifikan evaluasi guru terhadap prestasi belajar siswa SD Tahfidh Al-

Qur'an Sidoarjo? 
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Berdasarkan telaah kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya yang 

relevan, maka dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh pembelajaran 

inovatif terhadap prestasi belajar siswa. 

 

3.2. Model analisis 

Model analisis ini menunjukkan visualisasi hubungan antara variable 

yang diteliti sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 
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3.3.   Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh pembelajaran inovatif yang terdiri dari eksistensi 

guru, pengetahuan siswa, media pembelajaran, sarana dan 

prasarana, serta evaluasi guru secara simultan terhadap prestasi 

belajar siswa SD Tahfidh Al-Qur'an. 

H2:  Eksistensi guru memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar 

siswa SD Tahfidh Al-Qur'an. 

H3: Pengetahuan siswa memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar 

siswa SD Tahfidh Al-Qur'an. 

H4: Media pembelajaran memiliki pengaruh positif terhadap prestasi 

belajar siswa SD Tahfidh Al-Qur'an. 

H5: Sarana dan prasarana memiliki pengaruh positif terhadap prestasi 

belajar siswa SD Tahfidh Al-Qur'an. 

H6: Evaluasi guru memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar 

siswa SD Tahfidh Al-Qur'an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


