
 

 

ABSTRAK 

 

Anggiani: “Penerapan Media Pembelajaran Timeline Chart untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas V MI Al-Furqon Genteng Kecamatan 

Tanjungsari Kabupaten Sumedang) 

 

Latar belakang penelitian ini adalah adanya permasalahan yang terdapat 

pada pembelajaran SKI di kelas V MI Al-Furqon Tanjungsari Kabupaten 

Sumedang, bahwa hasil belajar kognitif siswa belum mencapai nilai KKM yang 

ditetapkan yaitu 63. Hal ini dapat terjadi karena pembelajaran yang hanya 

menggunakan metode ceramah dan penugasan serta kurang memanfaatkan media 

pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran bersifat membosankan dan siswa 

kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Hasil belajar kognitif siswa 

terhadap mata pelajaran SKI sebelum diterapkannya Media Pembelajaran 

Timeline Chart. 2) Penerapan Media Pembelajaran Timeline Chart pada mata 

pelajaran SKI. 3) Hasil belajar kognitif siswa setelah diterapkannya Media 

Pembelajaran Timeline Chart terhadap mata pelajaran SKI pada setiap siklus. 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa hasil belajar kognitif 

siswa ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah pemanfaatan media 

pembelajaran. Maka salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

SKI adalah Media Timeline Chart. Dalam pelaksanaannya Media Timeline Chart 

dapat membuat pembelajaran menjadi lebih mudah dan efektif. Berdasarkan 

asumsi tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah penerapan Media Timeline 

Chart diduga dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada Mata Pelajaran 

SKI pokok bahasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Sang Pembenar. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan melalui II siklus dan setiap siklusnya terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan tes, observasi dan studi dokumentasi. 

Berdasarkan analisis data diperoleh simpulan bahwa 1) Hasil belajar 

kognitif siswa sebelum menggunakan Media Timeline Chart masih rendah dengan 

nilai rata-rata 51,71 dan ketuntasan belajar klasikalnya hanya mencapai 20%. 2) 

Penerapan Media Timeline Chart berjalan baik sesuai dengan tahapannya, 

aktivitas guru dan siswa mengalami peningkatan dalam setiap siklus. Pada siklus I 

aktivitas guru mencapai 85,29% kemudian meningkat pada siklus II menjadi 

92,10% dengan kategori sangat baik. Sedangkan aktivitas belajar siswa pada 

siklus I mencapai 76,66% kemudian meningkat pada siklus II menjadi 84,99% 

dengan kategori sangat baik. 3) Hasil belajar siswa setelah diterapkannya Media 

Timeline chart juga mengalami peningkatan. Pada siklus I persentase ketuntasan 

belajar siswa sebesar 76,66% kemudian meningkat pada siklus II dengan 

persentase sebesar 90%. Dengan demikian, Penelitian Tindakan Kelas yang 

dilaksanakan telah selesai sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni dapat 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada Mata Pelajaran SKI pokok 

bahasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Sang Pembenar. 


