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ABSTRAK 

Kusumaningtiyas, Dian Ratri. 2019.  Pengaruh 

Pemanfaatan Media Pembelajaran dan Keaktifan 

Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran PAI Kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, 

Dr.Harjali, M.Pd.   

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Keaktifan Belajar 

Siswa, Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran PAI 

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada 

saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, 

media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan 

memadatkan informasi. Pembelajaran aktif sangat 

diperlukan, siswa diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran untuk berpikir, berinteraksi, berbuat untuk 

mencoba, menemukan konsep baru atau menghasilkan suatu 

karya. Sebaliknya anak tidak diharapkan pasif menerima 

layaknya gelas kosong yang menunggu untuk diisi. Prestasi 

belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu 

dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai atau angka dalam raport sebagai laporan hasil 
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belajar peserta didik kepada orang tuanya. Dengan 

mengetahui prestasi belajar siswa dapat diketahui 

kedudukan anak dalam kelas, apakah anak itu termasuk 

kelompok anak yang pandai, sedang atau kurang. Di 

lapangan ditemukan masih terdapat siswa yang nilai pada 

mata pelajaran PAI masih rendah atau dapat dikatan masih 

dibawah KKM, sehingga hal tersebut belum sesuai dengan 

apa yang diharapkan. Jadi diharapkan melalui pemanfaatan 

media pembelajaran dengan baik dan siswa mampu belajar 

aktif di dalam kelas akan meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui  

pengaruh pemanfaatan media pembelajaran terhadap  

prestasi belajar siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. (2) untuk mengetahui pengaruh 

keaktifan belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X 

RPL SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. (3) 

untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara media 

pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif 

yaitu Expost Facto, dengan jumlah sampel 67 responden 

dan dijadikan sampel penelitian dengan menggunakan 

simple jenuh. Serta menggunakan analisis regresi linier 

sederhana dan berganda, instrumen pengumpulan data yang 

digunakan adalah angket, observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 
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Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Adanya 

pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan media 

pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran 

PAI dimana diperoleh nilai Fhitung (7,218) ≥ Ftabel (3,99), 

sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 

pemanfaatan media pembelajaran mempunyai pengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

sebesar 10%.. (2) Adanya pengaruh yang signifikan antara 

keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa mata 

pelajaran PAI dimana diperoleh nilai Fhitung (4,170) ≥ Ftabel 

(3,99), sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 

keaktifan belajar siswa mempunyai pengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI sebesar 6%. (3) 

Adanya pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan media 

pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI dimana diperoleh 

nilai Fhitung (6,222) ≥ Ftabel (3,99), sehingga Ho ditolak/Ha 

diterima. Hal ini berarti pemanfaatan media pembelajaran 

dan keaktifan belajar siswa mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI sebesar 16,3%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu upaya pembelajar untuk 

mengembangkan seluruh kepribadiannya, baik fisik 

maupun psikis. Belajar juga dimaksudkan untuk 

mengembangkan seluruh aspek intelegensi sehingga 

anak didik akan menjadi manusia yang utuh, cerdas 

secara intelegensi, cerdas secara emosi, cerdas 

psikomotornya, dan memiliki keterampilan hidup 

yang bermakna bagi dirinya.
1
 

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat 

ditunjukan sebagai bentuk seperti berubah 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkahlaku, 

keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan 

aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.
2
 

Dalam dunia pendidikan, untuk menciptakan 

manusia yang berkualitas dan berprestasi tinggi, siswa 

harus memiliki hasil belajar yang baik. Hasil belajar 

yang dicapai oleh setiap peserta didik merupakan 

gambaran tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang 

                                                           
       

1
 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran Teori dan 

Konsep Dasar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 165.  
       

2
 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar 

Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 5. 
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merupakan komponen penting untuk menentukan arah 

proses kegiatan pendidikan. 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai 

dari suatu kegiatan yang berupa perubahan tingkah 

laku yang dialami oleh subjek belajar didalam suatu 

interaksi dengan lingkungannya. Prestasi belajar 

seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu 

dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan 

dalam bentuk nilai atau angka dalam raport sebagai 

laporan hasil belajar peserta didik kepada orang 

tuanya. Dengan mengetahui prestasi belajar siswa 

dapat diketahui kedudukan anak dalam kelas, apakah 

anak itu termasuk kelompok anak yang pandai, sedang 

atau kurang.
3
 

Masalah pembelajaran merupakan masalah 

yang cukup kompleks dimana banyak faktor yang 

ikut mempengaruhinya. Salah satunya adalah guru. 

Guru merupakan komponen pengajaran yang 

memegang peranan sangat penting dan utama, karena 

keberhasilan proses belajar mengajar sangat 

ditentukan oleh faktor guru. Salah satu tugas guru 

adalah menyampaikan materi pelajaran melalui 

interaksi dan komunikasi dengan anak didiknya dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan. Agar pesan 

yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan 

baik oleh peserta didik, maka penggunaan media 

                                                           
       

3
 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai 

Standar Nasional (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 119.  
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pembelajaran sangat diperlukan. Media pembelajaran 

yang dihadirkan untuk membantu guru mempermudah 

pemahaman siswa dalam proses belajar sehingga 

diharapkan siswa dapat memahami makna 

pembelajaran dan mampu meraih prestasi atau tujuan 

dari pembelajaran itu sendiri. 

Hamalik (dalam Azhar Arsyad, 2013: 19-20) 

mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. 

Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, 

media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, 

dan memadatkan informasi.
4
 

Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi 

melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan 

pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa 

proses belajar mengajar dengan bantuan media 

mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam 

tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan 

                                                           
       

4
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), 19- 20. 
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belajar anak didik dengan bantuan media akan 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik 

daripada tanpa bantuan media.
5
 

Menurut Ahmad Rohani, belajar yang berhasil, 

mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas 

fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik 

giat-aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, 

bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Peserta didik 

memiliki aktivitas psikis adalah, jika daya jiwanya 

bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi 

dalam rangka pengajaran. Seluruh peranan dan 

kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu 

tetap aktif untuk mendapatkan hasil pembelajaran 

yang optimal sekaligus mengikuti proses 

pembelajaran (proses perolehan hasil pengajaran) 

secara aktif, ia mendengarkan, mengamati, 

menyelidiki mengingat, menguraikan, 

mengasosiasikan ketentuan satu dengan lainnya, dan 

sebagainya.
6
 

Pembelajaran aktif sangat diperlukan, siswa 

diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

untuk berpikir, berinteraksi, berbuat untuk mencoba, 

menemukan konsep baru atau menghasilkan suatu 

karya. Sebaliknya anak tidak diharapkan pasif 

                                                           
       

5
 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar – Mengajar (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002), 138. 
       

6
 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 8. 
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menerima layaknya gelas kosong yang menunggu 

untuk diisi. Siswa bukanlah gelas kosong yang pasif 

yang hanya menerima kucuran ceramah sang guru 

tentang pengetahuan atau informasi.
7
 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan 

Bapak Drs. Ahmad Rosidi, M.Pd.I., beliau adalah 

salah satu staf pengajar di SMKN 1 Ponorogo, bahwa 

di SMK N 1 Ponorogo ketersediaan media 

pembelajarannya sudah memadai, hal ini dapat dilihat 

dengan adanya LCD Proyektor yang terpasang di 

setiap ruang kelas, sehingga memudahkan guru dalam 

penggunaanya. Siswa lebih antusiasme atau berminat 

dalam mengikuti proses pembelajaran pada mata 

pelajaran PAI jika guru yang mengajar menggunakan 

media pembelajaran seperti media audiovisual, yang 

mana guru memanfaatkan LCD Proyektor untuk 

menampilkan materi pelajaran. Selain itu, keaktifan 

belajar sangat dibutuhkan dalam proses belajar 

mengajar karena keaktifan belajar siswa juga 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Bagi siswa yang 

aktif secara otomatis siswa tersebut selalu fokus 

memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. 

Namun sangat disayangkan ada bebeberapa siswa 

yang prestasinya rendah walaupun pemanfaatan media 

pembelajarann sudah ada dan beberapa siswa tersebut 

juga aktif dalam kelas, hal ini dapat dilihat melalui 

nilai beberapa siswa yang kurang dari KKM, ada 

                                                           
       

7
 Hamzah B. Uno, Belajar dengan PendekatanPAIKEM, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2013), 77. 
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siswa yang nilainya 70 dan 73 sedangkan untuk nilai 

KKM mata pelajaran PAI 75. Siswa yang nilainya 

rendah tersebut biasanya didalam kelas tidak 

memperhatikan saat guru menerangkan, tidak belajar 

lagi saat ada dirumah, dan mencontek saat ujian.
8
 

Berdasarkan permasalahan di atas maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran 

dan Keaktifan Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran PAI Kelas X RPL SMK 

Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dikaji untuk 

ditindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun, karena 

luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan yang ada, baik waktu, dana maupun 

jangkauan penelitian, dalam penelitian ini tidak 

semuanya dapat ditindak lanjuti. Untuk itu dalam 

penelitian ini dibatasi masalah Media Pembelajaran 

Audiovisual, Keaktifan Belajar dan Prestasi Belajar 

mata pelajaran PAI Kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

                                                           
       

8
 Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Rosidi, M.Pd.I. selaku 

guru PAI di SMKN 1 Ponorogo pada tanggal 22 Oktober 2018. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara 

pemanfaatan media pembelajaran terhadap  

prestasi belajar siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara keaktifan 

belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X 

RPL SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara media 

pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019? 

  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara 

pemanfaatan media pembelajaran terhadap  

prestasi belajar siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019? 

2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara 

keaktifan belajar terhadap prestasi belajar siswa 

kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019? 

3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara 

antara media pembelajaran dan keaktifan belajar 
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siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan 

penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menguji 

teori tentang ada ataupun tidaknya pengaruh 

motivasi belajar dan keaktifan belajar terhadap 

hasil belajar peserta didik, dan diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran keilmuan 

tentang motivasi belajar dan keaktifan belajar 

terhadap hasil belajar peserta didik.   

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Sebagai informasi tentang pentingnya 

pengaruh motivasi belajar dan keaktifan 

belajar terhadap hasil belajar peserta didik. 

b. Bagi Sekolah/Guru 

Untuk memberikan wawasan akan 

pengaruh motivasi belajar dan keaktifan 

belajar terhadap hasil belajar peserta didik. 

c. Penulis Lain 

Untuk memberikan inspirasi sekaligus 

motivasi bagi peneliti lain, khususnya 

mahasiswa IAIN Ponorogo untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang terkait dengan 

gagasan peneliti. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam 

memahami terhadap penulisan skripsi ini peneliti 

menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Adapaun 

pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan.   

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil 

penelitian terdahulu, landasan teori media 

pembelajaran, kekaktifan belajar, hasil belajar, dan 

mata pelajaran PAI serta kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis. 

Bab Ketiga, Berisi tentang metode penelitian 

yang meliputi rancangan penelitian, populai, sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data.  

Bab Keempat, berisi temuan dan hasil 

penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi. 

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 

Disamping menggunakan buku-buku atau 

referensi yang relevan peneliti juga melihat hasil 

penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi 

kesamaan. Dalam telaah penelitian terdahulu ini, 

peneliti menemukan bahwa: 

1. Skripsi milik Dyah Ayu Sri Handayani, yang 

berjudul “Pengaruh Media Pembelajaran Dan 

Emosional terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran 

Al-Islam pada Siswa-Siswi di Kelas XI Bilingual 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016”.  

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui adanya pengaruh antara media 

pembelajaran dan kecerdasan emosinal terhadap 

prestasi belajar pada mata pelajaran al-Islam siswa-

siswi di kelas XI Bilingual SMA Muhammadiyah 1 

ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

regresi linier berganda. Pengumpulan data 

menggunakan metode angket, dan dokumentasi. 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpilkan 

bahwa media pembelajaran dan kecerdasaan 

emosional berpengaruh secara signifikan terhadap 
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prestasi belajar mata pelajaran Al-Islam siswa kelas 

XI Bilingual SMA Muhamadiyah 1 Ponorogo 

tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil perhitungan Fhitung=12.61201261 

dibandingkan dngan Ftabel dengan taraf signifikansi 

5% yaitu 3.13. maka Fhitung > Ftabel. Berdasarkan 

perhitungan koefisien determinasi (R
2
) didapatkan 

nilai yaitu 25.94%, artinya media pembelajaran dan 

kecerdasan emosional berpengaruh sebesar 25.94% 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran Al-Islam 

dan 74.06% sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain.  

Persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan tiga variabel dan sama sama meneliti 

tentang medi pembelajaran dan pretasi hasil 

belajar. Perbedaanya terletak pada variabel 

keaktifan belajar siswa (X2), dan lokasi penelitian 

juga berbeda. Lokasi penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti di SMKN 1 ponorogo sedangkan 

Dyah Ayu Sri Handayani melakukan penelitian di 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

2. Skripsi milik Johan Wahyu Tri Astuti, yang 

berjudul “Pengaruh Keaktifan Belajar dan Minat 

Membaca terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII 

SMPN 2 Pulung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015.”  

Tujuan penelitian tersebut adalah) 

Mengetahui apakah keaktifan belajar dan minat 

membaca berpengaruh secara signifikan terhadap 
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hasil belajar PAI peserta didik kelas VIII SMPN 2 

Pulung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015.  

Metode penelitian tersebut menggunakan 

regresi linier berganda. Sedangkan teknik 

pengumpulan datanya menggunakan angket dan 

dokumentasi. Dari hasil analisis tersebut dapat 

disimpulkan Variabel keaktifan belajar dan minat 

membaca berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil belajar PAI kelas VIII SMPN 2 Pulung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 

 Persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan tiga variabel dan sama-sama meneliti 

tentang pengaruh keaktifan belajar siswa dan sama-

sama menggunakan hasil belajar siswa. 

Perbedaannya terletak pada variabel  keaktifan 

belajar, peneliti meletakkan variabel keaktifan 

belajar pada X2 sedangkan Johan Wahyu Tri Astuti 

meletakkan variabel keaktifan belajar pada X1. 

Lokasi penelitiannya pun juga berbeda, lokasi 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMKN 1 

ponorogo sedangkan Johan Wahyu Tri Astuti 

melakukan penelitian yang berlokasikan di SMPN 

2 Pulung Ponorogo.  

3. Skripsi milik Nanik Cahyati, yang berjudul 

“Korelasi Antara Pengelolaan Kelas dan Motivasi 

Belajar dengan Hasil Belajar Fiqih Siswa Kelas XI 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung Tahun 

Ajaran 2014/2015.” 
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Tujuan penelitian tersebut adalah  

Mengetahui adakah korelasi antara pengelolaan 

kelas dan motivasi belajar dengan hasil belajar 

mata pelajaran Fiqih siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Tahun Ajaran 

2014/2015.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang bersifat korelasional. 

Teknik analisis datanya menggunakan rumus 

statistik yaitu korelasi ganda (multiple correlation). 

Sedangkan teknik pengumpulan datanya 

menggunakan angket dan dokumentasi. Dari hasil 

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

taraf signifikasi 5% Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak 

sehingga ada hubungan yang signifikan antara 

pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan hasil 

belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Tahun Ajaran 2014/2015 

dengan koefisien korelasi sebesar 

0,5991468935077761= 0,60.  

Persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan tiga variabel dan meneliti tentang 

hasil belajar siswa. Perbedaannya terletak pada 

variabel  “X1 X2”. Dan lokasi penelitiannya juga 

berbeda, lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti di SMKN 1 Ponorogo sedangkan Nanik 

Cahyati melakukan penelitian yang berlokasikan di 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung. 
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B. Landasan Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin 

dan merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium” yang secara harfiah berarti 

“perantara atau pengantar”. Dengan 

demikian, media merupakan wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan.
1
 Media 

sangat dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran karena pada hakekatnya proses 

belajar mengajar adalah proses komunikasi, 

penyampaian pesan dari pengantar ke 

penerima. Pesan tersebut berupa isi atau 

ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-

simbol komunikasi baik secara verbal (kata-

kata dan tulisan) maupun nonverbal.
2
 

Gerlach dan Ely (dalam Azhar 

Arsyad, 2013: 3) mengemukakan bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian 

ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

                                                           
       

1
 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 

2012), 73. 
       

2
 Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung: PT. Sarana Tutorial 

Nurani Sejahtera, 2015), 5. 
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merupaan media. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-

alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual dan verbal.
3
 

Sementara itu Associatin for 

Education and Communication Technology 

(AECT) mendefinisikan media yaitu segala 

bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses 

penyaluran informasi. Sedangkan National 

Education Association (NEA) mendefinisikan 

media sebagai benda yang dapat 

dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau 

dibicarakan beserta instrumen yang 

dipergunakan dengan baik dalam kegiatan 

belajar mengajar, dapat mempengaruhi 

efektifitas program instruksional. Dari 

definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengertian media mer upakan sesuatu 

yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar pada dirinya.
4
 

Heini, et. all. (dalam Azhar Arsyad, 

2013: 3) mengemukakan istilah media atau 

                                                           
       

3
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 3. 

       
4
 Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta Selatan: 

Ciputat Press, 2002), 11. 
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medium sebagai perantara yang mengantar 

informasi antara sumber dan penerima. Jadi 

televisi, film, foto, radio, rekaman, audio, 

gambar yang diproyeksi, bahan- bahan 

cetakan, dan sejenisnya adalah media 

komunikasi. Apabila media itu membawa 

pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-

maksud pengajaran maka media itu disebut 

media pembelajaran.
5
 

Sementara itu, menurut Gagne‟ dan 

Briggs (dalam Azhar Arsyad, 2013: 3) secara 

implisit mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, 

tape recorder, kaset, vidio camera, video 

recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, 

gambar, grafik, televisi, dan komputer. 

Dengan kata lain, media adalah komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar.
6
 

Berdasarkan uraian tentang media di 

atas, berikut dikemukakan ciri-ciri umum 

yang terkandung pada setiap batasan itu: 1) 

Media pembelajaran memiliki pengertian 

fisik yang dewasa ini dikenal sebagai 

                                                           

       
5
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 3. 

       
6
 Ibid.,4. 
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hardware (perangkat keras), yaitu suatu 

benda yang dapat dilihat, didengar atau 

diraba dengan pancaindera. 2) Media 

pembelajaran memiliki pengertian nonfisik 

yang dikenal sebagai software (perangkat 

lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat 

dalam perangkat keras yang merupakan isi 

yang ingin disampaikan kepada siswa. 3) 

Penekanan media pembelajaran terdapat pada 

visual dan audio. 4) Media pembelajaran 

memiliki pengertian alat bantu pada proses 

belajar baik di dalam maupun di luar kelas. 5) 

Media pembelajaran digunakan dalam rangka 

komunikasi dan interaksi guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. 6) Media 

pembelajaran dapat digunakan secara massal 

(misalnya: radio, televisi), kelompok besar 

dan kecil (misalnya film, slide, video, OHP), 

atau perorangan (misalnya: modul, komputer, 

radio tape/kaset, video recorder).
7
 

 

b. Macam-Macam Media pembelajaran 

Media yang telah dikenal dewasa ini 

tidak hanya terdiri dari dua jenis, tetapi sudah 

lebih dari itu. Klasifikasinya bisa dilihat dari; 

1) jenisnya, terdiri dari; a) media auditif, b) 

media visual, c) media audiovisual. 2) daya 

liputnya, terdiri dari; a) media dengan daya 

                                                           

       
7
 Ibid., 6.  
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liput luas dan serentak, b) media dengan daya 

liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, c) 

media untuk pengajaran individual. 3) dari 

bahan serta pembuatannya terdiri dari; a) 

media sederhana, dan b) media kompleks. 

Semua akan dijelaskan pada pembahasan 

berikut:
8
 

1) Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke 

dalam dua bagian yaitu: 

a) Media Auditif adalah media yang 

hanya mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti radio, cassette recorder, 

piringan hitam. Media ini tidak cocok 

untuk orang tuli atau mempunyai 

kelainan dalam pendengaran. 

b) Media Visual adalah media yang 

hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual ini ada yang menampilkan 

gambar diam seperti film strip (film 

rangkai), slide (film bingkai) foto, 

gambar atau lukisan, cetakan. Ada pula 

media visual yang menampilkan 

gambar atau symbol yang bergerak 

seperti film bisu, film kartun. 

c) Media Audiovisual adalah media 

yang mempunyai unsur suara dan unsur 

                                                           
       

8
 Syaiful Bahri DJamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar-

Mengajar (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 140-142. 
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gambar. Jenis media ini mempunyai 

kemampuan yang lebih baik. Media ini 

dibagi ke dalam; (1) Audiovisual Diam, 

yaitu media yang menampilkan suara 

dan gambar seperti film bingkai suara 

(sound slides), film rangkai suara. 

Cetak suara. (2) Audiovisual Gerak, 

yaitu media yang dapat menampilkan 

unsur suara dan gambar yang gerak 

seperti film suara. Pembagian lain dari 

media ini adalah: (1) Audiovisual 

Murni, yaitu baik unsur suara maupun 

unsur gambar berasal dari suatu sumber 

seperti film video-cassette, dan (2) 

Audiovisual tidak Murni, yaitu yang 

unsur suara dan unsur gambarnya 

berasal dari sumber yang berbeda, 

misalnya film bingkai suara yang unsur 

gambarnya bersumber dari slides 

proyektor dan unsur suaranya 

bersumber dari tape recorder. 

2) Dilihat dari Daya Liputnya, Media dibagi 

ke dalam: 

a) Media dengan Daya Liput Luas dan 

Serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas 

oleh tempat dan ruang serta dapat 

menjangkau jumlah anak didik yang 

banyak dalam waktu yang sama. 



29 
 

 

Contoh: radio dan televisi. 

b) Media dengan Daya Liput Terbatas 

oleh Ruang dan Tempat 

Media ini dalam penggunaannya 

membutuhkan ruang dan tempat yang 

khusus seperti film, sound slide, film 

rangkai, yang harus menggunakan 

tempat yang tertutup dan gelap. 

c) Media untuk Pengajaran Individual 

Media ini penggunaannya hanya 

untuk seorang diri. Termasuk dalam 

media ini adalah modul berprogram dan 

pengajaran melalui komputer. 

3) Dilihat dari bahan pembuatannya, 

media dibagi dalam: 

a) Media Sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah 

diperoleh dan harganya murah, cara 

pembuatannya mudah, dan 

penggunaannya tidak sulit. 

b) Media Kompleks 

Media ini adalah media yang alat 

dan bahan pembuatannya sulit 

diperoleh serta mahal harganya, sulit 

membuatnya, dan penggunaannya 

memerlukan keterampilan yang 

memadai. 
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 Selain itu, penggunaan lingkungan 

juga dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran. Misalnya sebuah poster 

sederhana yang dapat menggugah 

pentingnya memelihara kebersihan 

lingkungan lebihberharga daripada 

pemutaran film tentang gambaran sebuah 

kota yangbersih.
9
 

 

c. Kriteria Memilih Media Pembelajaran 

Dalam pembelajaran penggunaan 

media tidak dilihat atau dinilai dari segi 

kecanggihannya, tapi yang lebih penting 

adalah fungsi dan peranannya dalam 

membantu mempertinggi proses pengajaran. 

Jadi guru dalam memilih media harus 

memperhatikan kriteria media yang baik, 

antara lain;1) Ketepatannya dengan tujuan 

pengajaran; artinya media pengajaran dipilih 

atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang 

telah ditetapkan. Tujuan-tujuan instruksional 

yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis lebih memungkinkan 

digunakannya media pengajaran. 2) 

Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; 

artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, 

prinsip, konsep dan generalisasi sangat 

                                                           
       

9
 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pembelajaran (Bandung: 

Sinar Baru, 2013), 4. 
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memerlukan bantuan media agar lebih mudah 

dipahami siswa. 3) Kemudahan memperoleh 

media; artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat 

oleh guru pada waktu mengajar. Media grafis 

umumnya dapat dibuat oleh guru tanpa biaya 

yang mahal, disamping sederhana dan praktis 

penggunaannya. 4) Keterampilan guru dalam 

menggunakannya; apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat 

menggunakannya dalam proses pengajaran. 

Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan 

pada medianya, tetapi dampak dari 

penggunaan oleh guru pada saat terjadinya 

interaksi belajar siswa dengan 

lingkungannya. dan 5) Tersedia waktu untuk 

menggunakannya; sehingga media tersebut 

dapat bermanfaat bagi siswa selama 

pengajaran berlangsung. 6) Sesuai dengan 

taraf berpikir siswa; memilih media untuk 

pendidika dan pengajaran harus sesuai 

dengan tarf berpikir siswa sehingga makna 

yang terkandung dapat dipahami oleh 

siswa.
10

 

 

d. Manfaat Penggunaan Media Pembelajaran 

Berikut ini merupakan beberapa 

                                                           

       10
 Ibid., 4-5. 
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manfaat dari penggunaan media 

pembelajaran, diantaranya adalah: 1) 

memperjelas pesan agar tidak terlalu 

verbalistis. 2) mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu, tenaga, dan daya indra.3) 

menimbulkan gairah belajar, berinteraksi 

secara langsung antara peserta didik dan 

sumber belajar. 4) memungkinkan anak 

belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori, dan 

kinestetiknya. 5) memberi rangsangan yang 

sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 6) proses 

pembelajaran mengandung lima komponn 

komunikasi, yaitu guru (komunikator), bahan 

pelajaran, media pembelajaran, peserta didik 

(komunikan), dan tujuan pembelajaran. Jadi 

media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran, dan 

perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.
11

 

Selain itu, kontribusi media 

pembelajaran menurut Kemp and Dayton 

sebagaimana yang dikutip oleh Daryanto 

adalah; 1) melalui media pembelajaran 
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 Daryanto, Media Pembelajaran, 5. 
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penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih 

terstandar. 2) pembelajaran dapat lebih 

menarik. 3) pembelajaran menjadi lebih 

interaktif dengan menerapkan teori belajar. 4) 

waktu pelaksanaan pembelajaran dapat 

diperpendek. 5) kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan. 6) proses pembelajaran dapat 

berlangsung kapanpun dan dimanapun. 7) 

sikap positif siswa terhadap materi 

pembelajaran serta proses pembelajaran dapat 

ditingkatkan. 8) peran guru mengalami 

perubahan ke arah yang positif.
12

 

 

2. Keaktifan Belajar 

a. Pengertian Keaktifan Belajar 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

aktif adalah giat (bekerja, berusaha).
13

 

Sedangkan keaktifan adalah kegiatan atau 

kesibukan  dalam melaksanakan suatu hal. 

Menurut Euis Karwati dalam bukunya 

yang berjudul Manajemen Kelas, berpendapat 

bahwa belajar merupakan sebuah proses yang 

dialami oleh setiap individu selama ia hidup. 

Setiap aktivitas yang dilakukan individu, 

pasti tidak akan terlepas dari makna belajar. 

Tidak ada ruang, waktu dan tempat yang 

                                                           
       

12
 Ibid., 5-6. 

       
13

 Saliman, Kamus Pendidikan, Pengajaran, dan Umum (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 1994), 9. 
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membatasi proses belajar yang dialami oleh 

individu. Belajar dipahami sebagai sebuah 

proses yang berlangsung sepanjang hayat, 

oleh karena itu, perhatian tentang belajar, 

bagaimana belajar, proses belajar, dan hasil 

belajar telah menjadi bagian penting yang 

menjadi perhatian guru.
14

 

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir dalam 

bukunya yang berjudul Metodik Khusus 

Pendidikan Agama Islam, berpendapat bahwa 

belajar adalah suatu proses yang aktif, bila  

siswa tidak atau kurang dilibatkan, maka 

hasil belajar yang dicapai akan rendah. 

Bentuk keterlibatan siswa itu ialah adanya 

perhatian, menginternalisasi informasi, aktif 

dalam memecahkan masalah, dan lain-lain.
15

 

Kegiatan belajar aktif sangat diperlukan 

bagi peserta didik untuk mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal. Selain itu, kegiatan 

belajar aktif juga sangat diperlukan dalam 

penyelenggaraan pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik. Kegiatan belajar aktif 

tersebut dapat terwujud jika seorang guru 

sebagai desainer pembelajaran mampu 
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Karwati, Manajemen Kelas, 186. 
       15 

Tafsir, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam, 115. 
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merancang pengalaman belajar bagi peserta 

didik.
16

 

Menurut Ahmad Rohani, belajar yang 

berhasil, mesti melalui berbagai macam 

aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. 

Aktivitas fisik ialah peserta didik giat-aktif 

dengan anggota badan, membuat sesuatu, 

bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya 

duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya 

pasif. Peserta didik memiliki aktivitas psikis 

adalah, jika daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya atau banyak berfungsi dalam 

rangka pengajaran. Seluruh peranan dan 

kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya 

daya itu tetap aktif untuk mendapatkan hasil 

pembelajaran yang optimal sekaligus 

mengikuti proses pembelajaran (proses 

perolehan hasil pengajaran) secara aktif, ia 

mendengarkan, mengamati, menyelidiki 

mengingat, menguraikan, mengasosiasikan 

ketentuan satu dengan lainnya, dan 

sebagainya. 
17

 

Pembelajaran aktif sangat diperlukan, 

siswa diharapkan aktif terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran untuk berpikir, berinteraksi, 

berbuat untuk mencoba, menemukan konsep 

                                                           
       

16
 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 167. 
       

17
 Rohani, Pengelolaan Pengajaran, 8. 
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baru atau menghasilkan suatu karya. 

Sebaliknya anak tidak diharapkan pasif 

menerima layaknya gelas kosong yang 

menunggu untuk diisi. Siswa bukanlah gelas 

kosong yang pasif yang hanya menerima 

kucuran ceramah sang guru tentang 

pengetahuan atau informasi.
18

  

Keaktifan siswa bisa dikondisikan dalam 

proses pembelajaran yang dapat menekankan 

keaktifan siswa secara fisik, mental, 

intelektual, dan emosional untuk memperoleh 

hasil belajar yang berupa perpaduan antara 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.
19

 Dari 

beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud keaktifan 

belajar adalah keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa mampu 

meningkatkan hasil belajar dan mengubah 

tingkah lakunya secara efektif dan efisien. 

 

b. Jenis-jenis Keaktifan dalam Belajar 

Paul B. Diedrich membuat daftar yang 

berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara 

lain dapat digolongkan sebagai berikut:
20

 

                                                           
       18 

Uno, Belajar dengan Pendekatan PAIKEM, 77. 
       

19
 Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 1998), 22. 
       

20
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006), 100-101. 
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1) Visual Activities, yang termasuk di 

dalamnya, misalnya membaca, 

memperhatikan, demonstrasi, percobaan, 

mengamati pekerjaan orang lain. 

2) Oral Activities, seperti menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi. 

3) Listening activities, seperti 

mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4) Writing activities, seperti menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya 

menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

6) Motor activities, seperti melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, 

membuat mereparasi, partisipasi belajar. 

7) Mental activities, seperti menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

8) Emotional activities, seperti menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, 

gugup.  
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Keaktifan Belajar 

Keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran dapat merangsang dan 

mengembangkan bakat yang dimilikinya. 

Peserta didik juga dapat berlatih untuk 

berfikir kritis, dan dapat memecahkan 

permasalahan-permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. Di samping itu, guru 

juga dapat merekayasa sistem pembelajaran 

secara sistematis, sehingga merangsang 

keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Menurut Gagne dan Briggs, 

faktor-faktor yang dapat menumbuhkan 

timbulnya keaktifan belajar peserta didik 

dalam proses pembelajaran adalah:
21

 

1) Memberikan motivasi atau menarik 

perhatian peserta didik sehingga  mereka 

berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2) Menjelaskan tujuan intruksional 

(kemampuan dasar kepada peserta didik). 

3) Mengingatkan kompetensi belajar 

kepada peserta didik. 

4) Memberikan stimulus (masalah, topik, 

dan konsep yang akan dipelajari). 

5) Memberi petunjuk kepada peserta didik 

cara mempelajarinya. 
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 Karwati, Manajemen Kelas, 154. 
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6) Memunculkan aktivitas, partisipasi 

peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

7) Memberi umpan balik (feed back). 

8) Melakukan tagihan-tagihan terhadap 

peserta didik berupa tes, sehingga 

kemampuan peserta didik selalu 

terpantau dan terukur. 

9) Menyimpulkan setiap materi yang 

disampaikan diakhir pembelajaran. 

 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Abdurrahman, hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. 

Sedangkan menurut Juliah, hasil belajar 

adalah segala sesuatu yang menjadi milik 

siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar 

yang dilakukannya. Sudjana juga 

berpendapat, bahwasannya hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.
22

 

Hasil belajar atau achievement 

merupakan realisasi atau pemekaran dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau 

kapasitas yang dimiliki seseorang. 
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Penguasaan hasil belajar oleh seseorang 

dapat dilihat dari perilakunya, baik 

perilaku dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berpikir 

maupun keterampilan motorik. Hampir 

sebagian terbesar dari kegiatan atau 

perilaku yang diperlihatkan seseorang 

merupakan hasil belajar. Di sekolah hasil 

belajar ini dapat dilihat dari penguasaan 

siswa akan mata pelajaran yang 

ditempuhnya.
23

 

Menurut Benjamin S. Bloom ada tiga 

ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Sedangkan menurut A.J 

Romiszowski hasil belajar merupakan 

keluaran (output) dari suatu sistem 

pemrosesan masukan  (input). Masukan 

dari sistem tersebut berupa bermacam-

macam informasi sedangkan keluarannya 

adalah perbuatan atau kinerja.
24

 

Berbeda lagi menurut Horward 

Kingsley, ia membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni:
25

 

                                                           
       

23
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses 

Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 102-103. 
       

24
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan 

Belajar (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), 38. 
       25 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009), 22. 
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1) Keterampilan dan kebiasaan 

2) Pengetahuan dan pengertian 

3) Sikap dan cita-cita 

Masing-masing jenis hasil belajar 

dapat diisi dengan bahan yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum.
 

Sedangkan menurut Gagne, membagi 

lima kategori hasil belajar, yaitu informasi 

verbal, keterampilan intelektual, strategi 

kognitif, sikap, dan keterampilan 

motorik.
26

 

 

b. Klasifikasi Hasil Belajar 

Dalam sistem pendidikan Nasional 

rumusan tujuan pendidikan baik tujuan 

kurikuler maupun  tujuan intruksional, 

menggunakan klarifikasi hasil belajar dari 

Benyamin S. Bloom yang secara garis 

besar membaginya menjadi tiga ranah, 

yakni:
27

 

1) Ranah kognitif berkenaan dengan 

hasil belajar intelektual yang terdiri 

atas enam aspek yakni pengetahuan 

atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. 
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2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap 

yang terdiri dari lima aspek yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, organisasi dan internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam 

aspek ranah psikomotorik yakni 

gerakan refleks, ketrampilan gerakan 

dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

ketrampilan kompleks, dan gerakan 

ekspresif interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek 

penilaian hasil belajar. diantara ketiga 

ranah itu, ranah kognitiflah yang paling 

banyak dinilai oleh para guru di sekolah 

karena berkaitan dengan kemampuan para 

siswa dalam menguasai isi bahan 

pengajaran. 

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Hasil Belajar 
28

 

1) Faktor internal yaitu: 

a) Kesehatan 

b) Kesiapan Belajar 

c) Minat 
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d) Motivasi 

e) Intelegensi 

f) Aktivitas Siswa 

2) Faktor eksternal yaitu:  

a) Keluarga 

b) Sekolah 

c) Masyarakat  

d) Lingkungan sekitar. 

 

4. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Ahmad D. Marimba (dalam Abdul 

Majid, 2014: 21) mengatakan bahwa 

pendidikan adalah bimbingan atau 

pimpinan yang dilakukan secara sadar 

oleh si pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama.
29

 

Sedangkan menurut Ki Hajar 

Dewantara (dalam Novan Ardi Wiyani, 

2012: 81-82) pendidikan yaitu tuntunan di 

dalam hidup tumbuhnya anak-anak, 

adapun maksudnya pendidikan yaitu 

menuntun kekuatan kodrat yang ada pada 

anak-anak itu, agar mereka sebagai 

manusia dan sebagai anggota masyarakat 
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dapatlah mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya
30

 

Dari semua definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

sebuah kegiatan yang dilakukan dengan 

sengaja dan terencana yang dilaksanakan 

oleh orang dewasa yang memiliki ilmu 

dan keterampilan kepada anak didik , demi 

terciptanya insan kamil. 

Adapun kata Islam dalam istilah 

pendidikan agama Islam menunjukkan 

sikap pendidikan tertentu yaitu pendidikan 

yang memiliki warna-warna islam. 

Adapun pendapat para tokoh mengenai 

pendidikan agama islam sebagai berikut: 

1) Menurut hasil seminar Pendidikan 

Agama Islam se Indonesia tanggal 7-

11 Mei 1960 di Cipayung Bogor 

menyatakan: Pendidikan Agama 

Islam adalah bimbingan terhadap 

pertumbuhan jasmani dan rohani 

menurut ajaran islam dengan hikmah 

mengarahkan, mengajarkan, melatih, 

mengasuh dan mengawasi berlakunya 

semua ajaran Islam.
31
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 Novan Ardi Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman dan 
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2) Menurut Ahmad Marimba, 

Pendidikan Agama Islam adalah 

bimbingan jasmanai dan rohani 

berdasarkan hukum-hukum agama 

Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran-

ukuran Islam. 

3) Menurut Zakiyah Daradjat, 

Pendidikan Agama Islam adalah 

pendidikan dengan melalui ajaran-

ajaran agama islam, yaitu berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar nantinya setelah selesai dari 

pendidikan ia dapat memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran-

ajaran agama islam yang telah di 

yakininya secara menyeluruh. 

4) Menurut Zuhairini, dkk, Pendidikan 

Agama Islam sebagai usaha sadar 

secara sistematis dan pragmatis dalam 

membantu peserta didik supaya 

mereka hidup sesuai dengan ajaran 

Islam.
32

 

Seseorang baru bisa dikatakan 

memiliki kesempurnaan iman apabila dia 

memiliki dudi pekerti/akhlak yang mulia. 
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Oleh karena itu, masalah akhlak/budi 

pekerti merupakan salah satu pokok ajaran 

islam yang harus diutamakan dalam 

pendidikan agama islam untuk 

ditanamkan/diajarkan kepada anak didik. 

Dengan melihat arti pendidikan islam dan 

ruang lingkupnya itu, jelaslah bahwa 

dengan pendidikan islam kita berusaha 

untuk membentuk manusia yang 

berkepribadian kuat dan baik (berakhlak 

karimah) berdasar pada ajaran agama 

islam. Pendidikan agama Islam sangat 

penting sebab dengan pendidikan Islam, 

orang tua atau guru berusaha secara sadar 

memimpin dan mendidik anak diarahkan 

pada perkembangan jasmani dan rohani 

sehingga mampu membentuk kepribadian 

yang utama sesuai dengan ajaran agama 

Islam.
33

 

Pendidikan Islam yang pada 

hakekatnya merupakan sebuah proses itu, 

dalam pengembangannya juga dimaksud 

sebagai rumpun mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah maupun di perguruan 

tinggi. Dengan demikian, Pendidikan 

Agama Islam dapat dimaknai dalam dua 

pengertian, yaitu sebagai sebuah proses 
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penanaman ajaran agama Islam, dan 

sebagai bahan kajian yang menjadi materi 

dari proses penanaman/ Karakteristik 

pendidikan itu sendiri. 

 

b. Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

Setiap mata pelajaran memiliki cirri 

khas atau karakteristik tertentu yang dapat 

membedakan dengan mata pelajaran 

lainnya, tidak terkecuali mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Karakteristik Pendidikan Agama 

Islam dimaksud adalah sebagai berikut:
34 

1) PAI merupakan rumpun mata 

pelajaran yang dikembangkan dari 

ajaran-ajaran pokok (dasar) yang 

terdapat dalam agama Islam. Karena 

itulah PAI merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari ajaran 

Islam. 

2) Tujuan PAI adalah untuk 

terbentuknya peserta didik yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah 

Swt., berbudi pekerti yang luhur, 

memiliki pengetahuan tentang ajaran 
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pokok Agama Islam dan 

mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, serta memiliki 

pengetahuan yang luas dan mendalam 

tentang ajaran Islam sehingga 

memadai baik untuk kehidupan 

bermasyarakat maupun untuk 

melanjutkan belajar ke jenjang yang 

lebih tinggi. 

3) PAI sebagai sebuah program 

pembelajaran, diarahkan pada a) 

menjaga aqidah dan ketakwaan 

peserta didik, b) menjadi landasan 

untuk lebih rajin mempelajari ilmu-

ilmu lain yang diajarkan di 

sekolah/madrasah, c) mendorong 

peserta didik untuk kritis, kreatif dan 

inovatif dan d) menjadi landasan 

dalam kejidupan sehari-hari di 

masyarakat. 

4) Pembelajaran PAI tidak hanya 

menekankan penguasaan kompetensi 

kognitif saja, tetapi juga afektif dan 

psikomotoriknya.
35

 

5) Isi mata pelajaran PAI didasarkan dan 

dikembangkan dari ketentuan-

ketentuan yang ada dalam dua sumber 
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pokok ajaran islam, yaitu Al-Qur‟an 

dan Sunnah Nabi Muhammad SAW 

(dalil naqli). Di samping itu materi 

PAI juga diperkaya dengan hasil- 

hasil istinbath atau jihad (dalil aqli) 

para ulama‟ sehingga ajaran- ajaran 

pokok yang bersifat umum lebih rinci 

dan mendetail. 

6) Materi PAI dikembangkan dari tiga 

kerangka dasar ajaran Islam yaitu 

aqidah, syari‟ah, dan akhlak. Aqidah 

merupakan penjabaran dari konsep 

iman. Syari‟ah merupakan penjabaran 

dari konsep Islam dan akhlak 

merupakan penjabaran dari konsep 

Ihsan. Dari ketiga konsep dasar itulah 

berkembang berbagai kajian 

keislaman, termasuk kajian-kajian 

yang terkait dengan ilmu, teknologi, 

seni dan budaya. 

7) Out Put program pembelajaran PAI di 

sekolah/madrasah adalah 

terbentuknya peserta didik yang 

memiliki akhlak mulia yang 

merupakan misi utama dari diutusnya 

Nabi Muhammad SAW. di dunia ini. 

Pendidikan akhlak (budi pekerti) 

adalah jiwa pendidikan dalam Islam, 

sehingga pencapaian akhlak mulia 
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adalah tujuan sebenarnya dari 

pendidikan.
36

 

 

5. Pengaruh Pemanfaatan Media 

Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar 

Siswa 

Sebagai alat bantu, media mempunyai 

fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya 

tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan 

keyakinan bahwa proses belajar mengajar 

dengan bantuan media mempertinggi kegiatan 

belajar anak didik dalam tenggang waktu yang 

cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar anak 

didik dengan bantuan media akan 

menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

lebih baik daripada tanpa bantuan media.
37

 

 

6. Pengaruh Keaktifan Belajar Siswa 

terhadap Prestasi Belajar Siswa  

Kegiatan belajar aktif sangat diperlukan 

bagi peserta didik untuk mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal. Selain itu, kegiatan 

belajar aktif juga sangat diperlukan dalam 

penyelenggaraan pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik. Kegiatan belajar aktif 

tersebut dapat terwujud jika seorang guru 

sebagai desainer pembelajaran mampu 
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merancang pengalaman belajar bagi peserta 

didik.
38

 Keaktifan siswa bisa dikondisikan 

dalam proses pembelajaran yang dapat 

menekankan keaktifan siswa secara fisik, 

mental, intelektual, dan emosional untuk 

memperoleh hasil belajar yang berupa 

perpaduan antara kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
39

 

7. Pengaruh Pemanfaatan Media 

Pembelajaran dan Keaktifan Belajar Siswa 

terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Siswa dapat memahami makna 

pembelajaran dan mampu meraih prestasi atau 

tujuan dari pembelajaran itu sendiri, terbantu 

oleh adanya penguasaan pemanfaatan media 

pembelajaran oleh guru sehingga dapat 

mempermudah pemahaman siswa.
40

 Hasil 

belajar dari Benyamin S. Bloom yang secara 

garis besar membaginya menjadi tiga ranah, 

yakni: (1) ranah kognitif berkenaan dengan 

hasil belajar intelektual (2) ranah afektif 

berkenaan dengan sikap (3) ranah 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak.
41
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang 

penting. Berdasarkan landasan teori yang 

dikemukakan di atas, maka dihasilkan kerangka 

berfikir yang berupa kerangka asosiatif: 

1. Vaiabel X1  = Pemanfaatan Media 

Pembelajaran 

2. Variabel X2  = Keaktifan Belajar 

3. Variabel Y  = Prestasi Belajar 

Berangkat dari landasan teori dan telah pustaka 

diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika pemanfaatan media pembelajaran baik, maka 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019 baik. 

2. Jika keaktifan belajar siswa baik, maka prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas X 

RPL SMKN 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 

baik. 

3. Jika pemanfaatan media pembelajaran dan 

keaktifan belajar siswa baik, maka prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 baik. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian.
42

 Berdasarkan landasan 

teori dan kerangka berfikir yang telah dijabarkan 

diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

pemanfaatan media pembelajarana terhadap 

prestasi hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019.  

H1:  Ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan 

media pembelajaran terhadap prestasi hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas X 

RPL SMKN 1 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

keaktifan belajar siswa terhadap prestasi hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas X 

RPL SMKN 1 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019.  

H1:  Ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan 

belajar siswa terhadap prestasi hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

pemanfaatan media pembelajarana dan keaktifan 
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belajar siswa terhadap prestasi hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019.  

H1: Ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan 

media pembelajaran dan keaktifan belajar siswa 

terhadap prestasi hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran 

dan penentuan matang tentang hal-hal yang akan 

dilakukan.
1
 Selain itu rancangan penelitian juga 

diartikan sebagai pengatur latar penelitian agar 

peneliti memperoleh data yang valid yang sesuai 

dengan karakteristik variabel dengan tujuan penelitian. 

Pemilihan rancangan penelitian mengacu pada 

hipotesis yang akan diuji. 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu 

pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa 

angka digunakan untuk meneliti populasi atau sampel 

tertentu. Untuk menganalisis data yang sudah 

terkumpul menggunakan analisis regresi, yaitu suatu 

model statistik yang mempelajari pola hubungan yang 

logis antara dua variabel atau lebih dimana salah 

satunya ada yang berlaku sebagai variabel dependen 

(variabel terikat) dan yang lainnya sebagai variabel 

independen (variabel bebas).
2
 

Dalam rancangan peneliti ini, peneliti 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat 

                                                           
       

1
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korelasional, karena menghubungakan antara tiga 

variabel. Adapun pengertian variabel itu sendiri adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja baik orang 

atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Variabel itu sendiri ada dua macam 

yaitu:
3
 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tiga 

variabel, yaitu: 

1. Variabel independen (variabel bebas), yaitu 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat. Dalam penelitian ini, variabel 

independennya (X) yaitu pemanfaatan media 

pembelajaran (X1) dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran PAI (X2). 

2. Variabel dependen (variabel terikat), yaitu 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini variabel dependennya adalah 

prestasi belajar PAI (Y). 

Dengan demikian, rancangan penelitian ini 

adalah: 
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X1 

X2 

Y 
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Keterangan: 

X1 : Pemanfaatan media pembelajaran 

X2 : Keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI 

Y : Prestasi belajar PAI 

 

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 di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
4
 Hal ini sejalan 

dengan Suharsimi Arikunto yang menyatakan 

bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Apabila seorang peneliti ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, 

maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi.
5
 Oleh karena itu, penelitian ini 

merupakan penelitian populasi, yakni apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua.
6
 

Dalam penelitian ini populasinya adalah 

seluruh siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo 

yang berjumlah 67 siswa. 
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58 
 

 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi 

No. Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1. X RPL 1 5 29 34 

2. X RPL 2 2 31 33 

Total 7 60 67 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajarinya 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti  

dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi.
7
 Dalam penelitian ini semua populasi yang 

berjumlah 25 siswa dijadikan sebagai sampel.  

Dalam pengambilan sampel ini, penelitian 

menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan 

apabila jumlah populasi relatif kecil, yaitu kurang dari 

30 orang.
8
 Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas X RPL 1 dan 2 di 

SMKN 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. RPL 1 

yang berjumlahkan 34  siswa yang terdiri dari 29 
                                                           
       

7
 Sugiyono, Metode Penelitian, 118.  

       
8
 Ibid., 124-125. 
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perempuan dan 5 laki-laki. Dan RPL 2 yang 

berjumlahkan 34 siswa terdiri dari 31 perempuan dan 

2 laki-laki. Jadi total siswa kelas X RPL 1 dan 2 

berjumlah 67 siswa. 

Tabel 3.2 

Jumlah Proporsi Pengambilan Sampel Tiap Kelas 

No. Kelas Jumlah 

1. X RPL 1 34 

2. X RPL 2 33 

Total 67 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati 

(variabel penelitian). Peneliti menggunakan instrumen 

untuk mengumpulkan data.
9
 Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tetang media pembelajaran mata pelajaran 

PAI  Kelas X RPL1 dan 2 di SMKN 1 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019.  

2. Data tentang keaktifan belajar siswa mata 

pelajaran PAI  Kelas X RPL1 dan 2 di SMKN 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

3. Data tentang prestasi hasil belajar siswa mata 

pelajaran PAI  Kelas X RPL1 dan 2 di SMKN 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

                                                           
       

9
 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS , 78. 
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Adapun instrumen pengumpulan data dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.3 

Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator Teknik 

No. Item 

Sebelum 

Diuji 

No. 

Item 

Setelah 

Diuji 

Media 

pembelajaran 

(X1) 

- 

1. Ketepatan dengan 

tujuan pengajaran 

Angket 

1, 2, 3, 4, 

5 

1, 2, 3, 

4 

2. Dukungan 

terhadap isi bahan 

pelajaran  

6, 7, 8, 9, 

10 

7, 9, 10 

3. Kemudahan 

memperoleh 

media  

11, 12, 13, 

14, 15  

11, 12, 

13, 14, 

15 

4. Ketrampilan guru 

dalam 

menggunakan 

media 

16, 17, 18, 

19, 20 

16, 17, 

18, 19, 

20 

5. Kesesuaian 

dengan taraf 

berfikir siswa 

21, 22, 23, 

24, 25 

21, 22, 

23, 24, 

25 

Keaktifan 

Belajar (X2) 

1. Visual 

Activities 

a. Membaca materi 

sebelum pelajaran 

dimulai. 

Angket 1, 2 1, 2 
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b. Membaca kembali 

materi yang telah 

diajarkan. 

3, 4 3, 4 

c. Memperhatikan 

penjelasan dari 

guru/teman. 

5, 6 5, 6 

2. Oral 

Activities 

a. Bertanya kepada 

guru/teman. 
7, 8 7, 8 

b. Mengeluarkan 

pendapat. 
9, 10 10 

c. Melakukan 

interupsi jika ada 

kesalahan 

penjelasan dari 

guru/guru. 

11, 12 11 

3. Listening 

activities 

a. Mendengarkan 

penjelasan dari 

guru/teman. 

13, 14 13, 14 
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b. Mendengarkan 

pendapat teman 

dalam diskusi 

kelompok. 

15, 16, 17 
15, 16, 

17 

4. Writing 

activities 

a. Menyalin materi 

yang ditulis guru 

didepan kelas. 

18, 19 18, 19 

b. Menulis 

kesimpulan dari 

penjelasan guru. 

20, 21 20 

c. Menulis tugas 

dari guru. 
22, 23 22, 23 

5. Drawing 

activities 

Membuat peta konsep 

dari materi yang 

diajarkan. 

24, 25 25 

6. Motor 

activities 

Berpartisipasi ketika 

proses pembelajaran 

berlangsung. 

26, 27, 28 26, 28 

7. Mental 

activities 

a. Menanggapi 

pendapat 

guru/teman. 

29, 30 29, 30 
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b. Menjawab 

pertanyaan dari 

guru/teman. 

31, 32 31, 32 

c. Dapat mengambil 

kesimpuan dari 

berbagai 

pendapat. 

33, 34 33, 34 

8. Emotional 

activities 

a. Mengkritik 

pendapat teman 

yang melenceng 

dari tema. 

35, 36 35, 36 

b. Membenarkan 

jawaban teman. 
37, 38 37, 38 

c. Kondisi siswa 

ketika proses 

pembelajaran 

berlangsung. 

39, 40 39, 40 

Hasil Belajar 

(Y) 
- 

Nilai raport semester 

genap  mata pelajaran 

PAI  siswa  kelas X 

RPL SMKN 1 

ponorogo. 

Tes 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data.
10

 Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Dalam teknik ini dikenal adanya dua macam 

pedoman wawancara, yakni wawancara berstruktut 

dan tidak berstruktur. Dalam wawancara 

berstruktur, pewawancara sudah mempersiapkan 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam 

wawancara tidak berstruktur, pewawancara tidak 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

sudah dipersiapkan terlebih dahulu, melainkan 

langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

secara lisan kepada responden dan mencatat 

jawabannya secara langsung pula.
11

 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

masalah yang ada di SMA Negeri 3 Ponorogo, 

maka penulis menggunakan teknik wawancara 

tidak berstruktur yang mana hasil wawancaranya 

diperoleh: “bahwa di SMKN 1 Ponorogo 

ketersediaan media pembelajarannya sudah 

memadai, hal ini dapat dilihat dengan adanya LCD 

Proyektor yang terpasang di setiap ruang kelas, 

                                                           
       

10
 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS, 64. 
       

11
 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 162-163. 
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sehingga memudahkan guru dalam penggunaanya. 

Siswa lebih antusiasme atau berminat dalam 

mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran 

PAI jika guru yang mengajar menggunakan media 

pembelajaran seperti media audiovisual, yang mana 

guru memanfaatkan LCD Proyektor untuk 

menampilkan materi pelajaran. Selain itu, keaktifan 

belajar sangat dibutuhkan dalam proses belajar 

mengajar karena keaktifan belajar siswa juga 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Bagi siswa yang 

aktif secara otomatis siswa tersebut selalu fokus 

memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. 

Namun sangat disayangkan ada bebeberapa siswa 

yang prestasinya rendah walaupun pemanfaatan 

media pembelajarann sudah ada dan beberapa 

siswa tersebut juga aktif dalam kelas, hal ini dapat 

dilihat melalui nilai beberapa siswa yang kurang 

dari KKM, ada siswa yang nilainya 70 dan 73 

sedangkan untuk nilai KKM mata pelajaran PAI 

75. Siswa yang nilainya rendah tersebut biasanya 

didalam kelas tidak memperhatikan saat guru 

menerangkan, tidak belajar lagi saat ada dirumah, 

dan mencontek saat ujian”. 

 

2. Angket  

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik 

atau cara pengumpulan data secara tidak langsung 

(peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 
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responden).
12

 Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
13

  

Skala yang  digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang terhadap fenomena 

atau gejala sosial yang telah ditetapkan oleh 

peneliti yang kemudian disebut sebagai variabel 

penelitian. Variabel penelitian ini dijabarkan 

melalui dimensi menjadi sub variabel-sub variabel 

kemudian dijadikan indikator-indikator yang dapat 

dijadikan  sebagai tolak ukur untuk menyusun 

item-item pertanyaan atau pernyataan yang 

berhubungan dengan variabel penelitian.
14

 

Pada skala likert ada tiga pilihan skala, yaitu 

skala tiga, skala empat, skala lima. Pada umumnya 

menggunakan skala dengan lima angka. Skala ini 

disusun dalam bentuk pernyataan yang diikuti oleh 

pilihan respons yang menunjukkan tingkatan.
15

 

Penentuan skor disetiap jenjang pada skala 

likert tersebut harus disesuaikan dengan jenis narasi 

                                                           
       

12
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 219. 
       

13
 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 194. 

       
14

 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS , 73. 
       

15
 S. Eko Putro Widoyoko, Penelitian Hasil Pembelajaran di 

Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 151. 
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pertanyaan atau pernyataan, yaitu apakan narasi 

pertanyaan bersifat negatif (Unfavorable) atau 

narasi pertanyaannya bersifat positif (Favorable). 

Berikut ini pemberian skor untuk setiap jenjang 

skala likert baik itu pertanyaan yang positif ataupun 

yang negatif yang dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 3.4 

POSITIF  NEGATIF  

SELALU 4 SELALU 1 

SERING 3 SERING 2 

KADANG-

KADANG 

2 KADANG-

KADANG 

3 

TIDAK PERNAH 1 TIDAK PERNAH 4 

 

3. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, notulen rapat dan sebagainya.
16

 

Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk 

mencari informasi tentang SMKN 1 Ponorogo, 

struktur organisasi sekolah dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam bentuk 

dokumen, terutama untuk mencari informasi hasil 

belajar berupa nilai Ulangan Akhir Semester genap  

tahun ajaran 2018/2019 mata pelajaran PAI siswa 

kelas X RPL SMKN 1 ponorogo.  

                                                           
       

16
 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 231. 
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4. Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu 

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak 

terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam 

yang lain. 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari sebagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi 

dengan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Dari segi proses pelaksanakan pengumpulan 

data, observasi dapat dibedakan menjadi participant 

observation (observasi berperan serta) dan non 

participant observation, selanjutnya dari segi 

instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat 

dibedakan menjadi terstruktur dan tidak terstruktur.
17

 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik 

non participant observation, karena peneliti ingin 

mengamati bagaimana cara mengajar guru PAI di 

kelas X RPL 1 dan 2, bagaimana kegiatan 

                                                           
       

17
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D), 203-204. 
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pembelajaran PAI di kelas X RPL 1 dan 2, bagaimana 

situasi dan kondisi siswa kelas X RPL 1 dan 2 ketika 

mata pelajaran PAI,  serta bagaimana sarana dan 

parasana di SMKN 1 Ponorogo.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data seluruh responden 

terkumpul yang digunakan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan.
18

  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua 

langkah teknik analisa data, yakni analisa data pra 

penelitian dan analisa data penelitian. Adapun 

rinciannya sebagai berikut: 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas  

Instrumen dalam suatu penelitian perlu 

diuji validitas dan  reliabilitasnya. Instrumen 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan  

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti istrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.
19

 

Jadi validitas instrumen mengarah pada 

ketepatan instrumen dalam fungsi sebagai alat 

ukur. 

                                                           
       

18
 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 231. 

19
 Ibid, 121.  
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Adapun cara menghitungnya yaitu 

dengan menggunakan korelasi product moment 

dengan rumus:
20

 

 

  = Angka indeks korelasi product 

moment 

 = Jumlah seluruh nilai  

 = Jumlah seluruh nilai  

 = Jumlah perkalian antara nilai  

dan nilai  

     = Number of cases 

Kriteria dari validitas setiap item 

pertanyaan adalah apabila koefisien korelasi 

rhitung negatif atau lebih kecil dari rtabel maka 

item tersebut dikatakan tidak valid. 

Selanjutnya apabila terdapat item-item 

pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria 

validitas (tidak valid) , maka item tersebut 

akan dikeluarkan dari angket. Nilai rtabel yang 

digunakan untuk subjek (N sebanyak 20 adalah 

ketentuan df=N-2, berati 20-2=18, dengan 

                                                           
20

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: Stain Po 

Press, 2012), 84. 
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menggunakan taraf signifikan 5% maka 

diperoleh rtabel=  0,468.
21

 

Untuk uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian, peneliti mengambil 

sampel sebanyak 20 responden. Dari hasil 

perhitungan validitas instrumen terhadap 25 

butir soal variabel pemanfaatan media 

pembelajaran dan 40 butir soal variabel 

keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI. Hasil 

perhitungan uji validitas instrumen 

pemanfaatan media pembelajaran dan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Media Pembelajaran 

No.Soal  “r” 

Hitung 

“r” 

Tabel 

Keterangan 

1 0,711 0.468 Valid 

2 0,652 0.468 Valid 

3 0,525 0.468 Valid 

4 0,508 0.468 Valid 

5 0,107 0.468 Tidak Valid 

6 0,099 0.468 Tidak Valid 

7 0, 541 0.468 Valid 

8 0,250 0.468 Tidak Valid 

                                                           
21

 Anindita Desi Wulandari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha), 2016), 95. 
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9 0,582 0.468 Valid 

10 0,799 0.468 Valid 

11 0,830 0.468 Valid 

12 0,721 0.468 Valid 

13 0,756 0.468 Valid 

14 0,823 0.468 Valid 

15 0,794 0.468 Valid 

16 0,629 0.468 Valid 

17 0,572 0.468 Valid 

18 0,487 0.468 Valid 

19 0,553 0.468 Valid 

20 0,815 0.468 Valid 

21 0,655 0.468 Valid 

22 0,709 0.468 Valid 

23 0,492 0.468 Valid 

24 0,601 0.468 Valid 

25 0,675 0.468 Valid 

Instrumen nomor 5, 6, 8 tidak valid 

sehingga tidak diikutkan pada analisis 

selanjutnya. Sedangkan nomor item yang valid 

dan digunakan untuk penelitian sesungguhnya 

yaitu item nomor 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 
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Tabel 3.6 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Keaktifan Siswa  

No.Soal “r” 

Hitung 

“r” 

Tabel 

Keterangan 

1 0,660 0.468 Valid 

2 0,570 0.468 Valid 

3 0,511 0.468 Valid 

4 0,588 0.468 Valid 

5 0,486 0.468 Valid 

6 0,507 0.468 Valid 

7 0,529 0.468 Valid 

8 0,223 0.468 Tidak Valid 

9 0,558 0.468 Valid 

10 0,559 0.468 Valid 

11 0,672 0.468 Valid 

12 0,416 0.468 Tidak Valid 

13 0,595 0.468 Valid 

14 0,513 0.468 Valid 

15 0,471 0.468 Valid 

16 0,523 0.468 Valid 

17 0,518 0.468 Valid 
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18 0,694 0.468 Valid 

19 0,843 0.468 Valid 

20 0,664 0.468 Valid 

21 0,655 0.468 Valid 

22 0,189 0.468 Tidak Valid 

23 0,523 0.468 Valid 

24 0,489 0.468 Valid 

25 0,704 0.468 Valid 

26 0,636 0.468 Valid 

27 0,079 0.468 Tidak Valid 

28 0,704 0.468 Valid 

29 0,487 0.468 Valid 

30 0,571 0.468 Valid 

31 0,493 0.468 Valid 

32 0,623 0.468 Valid 

33 0,786 0.468 Valid 

34 0,672 0.468 Valid 

35 0,560 0.468 Valid 

36 0,499 0.468 Valid 

37 0,850 0.468 Valid 

38 0,629 0.468 Valid 

39 0,580 0.468 Valid 

40 0,672 0.468 Valid 
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Instrumen nomor 8, 12, 22, 27 tidak valid 

sehingga tidak diikutkan pada analisis 

selanjutnya. Sedangkan nomor item yang valid 

dan digunakan untuk penelitian sesungguhnya 

yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan 

masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika 

tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. 

Maka pengertian reabilitas tes, berhubungan 

dengan masalah ketetapan hasil tes.
22

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan dengan Internal 

Consistency dilakukan dengan cara 

menentukan instrumen sekali saja, kemudian 

data yang diperoleh di analisis dengan teknik 

tertentu. Hasil analisis data dapat digunakan 

untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Dan 

dikatakan reliabel jika lebih dari r = 0,6.
23

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen 

yakni dengan menggunakan rumus varian. 

                                                           
22

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2002),86. 
23

Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D 131. 
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Rumus varian masing-masing item ( ) 

 =  - (  

 

Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

reliabilitasnnya, nilai koefesien alpha 

cronbach ( ) dibandingkan dengan . 

Apabila nilai  ≥ , maka instrument 

penelitian dinyatakan reliabel. Berikut adalah 

rumus koefesien alpha cronbach.
24

 

 =  

 

Keterangan:  

 = koefisien reliabilitas tes 

k = banyaknya butir item  

 = total jumlah varian 

 = jumlah varian skor dari tiap-tiap 

butir item 

1  = bilangan konstanta  

Dari hasil uji reliabilitas variabel media 

pembelajaran, keaktifan siswa dalam 

pembelajaran PAI, dan prestasi belajar PAI, 

dapat disimpulkan dalam tabel berikut: 

 

                                                           
24

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Satuan 

Pendidikan Praktik Dengan Menggunakan SPSS, 90. 
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Tabel 3.7 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Jumlah 

item soal 

Cronbach 

Alfa 
Keterangan 

Media Pembelajaran 22 Item 0,939 Reliabel 

Keaktifan Siswa 36 Item 
0,948 

 
Reliabel 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa masing-

masing variabel memiliki nilai croanbach alfa 

lebih dari 0,6. Dengan demikian variabel motivasi 

dan keaktifan siswa dikatakan reliabel, yang 

tercantum dalam perhitungan cronbach alfa. 

Untuk mengetahui output dari uji reliabilitas 

menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25, 

maka dapat dilihat pada lampiran. 

 

1. Analisis Data Penelitian 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif yang menggunakan metode 

statistika parametrik di mana secara umum 
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skala datanya menggunakan interval atau 

rasio dan distribusi data populasinya harus 

memenahi asumsi normal. Maka dalam 

penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 

program SPSS untuk menguji setiap data 

variabel apakah data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Kriteria pengambilan 

keputusan agar data variabel dapat 

dikatakan data yang berdistribusi normal 

adalah apabila hasil signifikansi > 0,05, dan 

data tidak berdistribusi normal apabila 

signifikansi < 0,05.
25

 

Teknik analisis ini menggunakan 

statistika. Teknik analisis data untuk 

menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3 

yang digunakan adalah dengan  mencari 

nilai mean dan Standar Deviasi dengan 

rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean: 

 =  

Rumus Standar Deviasi: 

 =  

Keterangan: 

                                                           
25

 Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik 

(Yogyakarta: Gava Media, 2012), 204. 
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 dan  : Mean atau rata-rata yang 

dicari 

  dan  : Jumlah skor-skor (nilai-nilai) 

yang ada 

  : Jumlah observasi 

 dan  : Standar Deviasi 

 dan : Jumlah skor x dan y setelah 

terlebih dahulu dikuadratkan 

 dan  : Nilai rata-rata mean skor x 

dan y yang telah dikuadratkan 

Dari hasil di atas dapat diketahui 

Mean dan SD. Untuk menentukan 

pemanfaatan media pembelajaran, keaktifan 

siswa dalam pembelajaran PAI, dan hasil 

belajar PAI dalam mengelompokkan ke 

dalam tiga bagian, yaitu bagian atas 

(kelompok siswa yang tergolong tinggi),  

bagian tengah (kelompok siswa yang 

tergolong  cukup/sedang), dan rangking 

bawah (kelompok siswa yang tergolong 

rendah), dengan menggunakan patokan 

sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari mean + 1.SD adalah 

tingkat baik 

2) Skor kurang dari Mean -1.SD adalah 

kurang 



80 
 

 

3) Skor antara Mean -1.SD sampai Mean 

+1.SD adalah cukup.
26

 

Setelah dibuat pengelompokan kemudian 

dicari frekuensinya dan hasilnya 

diprosentasikan dengan rumus:  

P =  x 100% 

Keterangan : 

P : Angka Prosentase 

Fi : Frekuensi  

N : Number Of Cases.
27

 

2) Uji Linieritas  

Uji linieritas merupakan uji 

kelinieran garis regresi. Uji ini digunakan 

pada analisis regresi linier sederhana 

maupun regresi linier ganda.
28

 Uji linieritas 

dilakukan dengan cara mencari model garis 

regresi dari variabel independen x terhadap 

variabel dependen y.  

Hipotesis:  

H0 : garis regresi linier 

H1 : garis regresi non linier  

Keputusan:  

                                                           
26

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2012), 175.  
27

Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi  (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2013), 20. 
28

 Wulansari, Andhita Dessy, Aplikasi Statistika Parametrik dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 54 
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Tolak H0 apabila P-value <  

3) Uji Multikolinieritas 

Apabila variabel bebas (x) saling 

berkorelasi maka akan terjadi 

multicollinierity.
29

 Artinya uji 

multikolinieritas digunakan untuk melihat 

ada atau tidaknya korelasi (keterkaitan) 

yang tinggi antara variabel-variabel bebas 

dalam suatu model regresi linear berganda. 

Alat statistik yang sering digunakan untuk 

menguji gangguan multikolinearitas adalah 

dengan variance inflation factor (VIF), 

korelasi pearson antara variabel-variabel 

bebas, atau dengan melihat eigenvalues dan 

condition index (CI). Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan deteksi variance inflation 

factor (VIF) sebagai uji multikolinieritas. 

Cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah nilai tolerance > 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF < 10.
30

 

4) Uji Heterokedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda 

perlu diuji mengenai sama atau tidak 

varians dari residual dari observasi yang 

                                                           
29

 Ibid., 131. 
30

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program 

SPSS (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 92. 
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satu dengan observasi yang lain.
31

 Uji 

statistik yang dapat digunakan adalah uji 

korelasi Spearman, uji Glesjer, scatterplot, 

uji Golfeld-Quandt dan uji White. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

Spearman untuk mengetahui apakah 

terdapat ketidaksamaan antar varians. 

 

 

 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah 1 dan 2 

menggunakan rumus analisis regresi linier 

sederhana. Langkah-langkah dalam rumus 

regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan atau mengidentifikasi variabel 

Variabel independen: X 

Variabel dependen: Y 

2) Membuat tabel perhitungan 

3) Mengestimasi/menaksir model 

Nilai b0, b1, dapat dicari dengan rumus: 

     b1=   

 b1  

                                                           
31

 Danang Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik, 135. 
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4) Menguji Signifikansi Model dengan Tabel 

Anova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.8 

Analysis Or Varians 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regression N SS Regression (SSR) 

SSR=  

 

      
 

Error n – 2 SS Error (SSE) 

SSE =  

  

Total n -1 SS Total (SST) 

SST =  

 

Daerah penolakan: 

Fhitung =  
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5) Mencari Ftabel 

Ftabel didapatkan dari tabel distribusi F. 

Ftabel= F(1;n-2) 

6) Kesimpulan  

Tolak H0 apabila Fhitung > F(1;n-2 

7) Menghitung Koefisien Determinasi 

(Besarnya Pengaruh) 

  

Dimana 

R
2
=koefisien determinasi / proporsi 

keragaman/variabilitas total di sekitar nilai 

tengah yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi (biasanya dinyatakan dalam persen) 

Keterangan:  

n = jumlah pengamatan  

x = data variabel independen  

y = data variabel dependen  

x = mean/rata-rata data variabel x  

y = mean/rata-rata data variabel y  

b1 = slope (kemiringan garis lurus) populasi  

b0 = intercept (titik potong) populasi 

 

c. Analisis Regresi Linier Berganda  

Teknik analisa data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah 3 menggunakan 

rumus analisis regresi linier berganda dengan 2 

variabel bebas. Hubungan antara satu variabel 
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terikat dengan dua variabel bebas dapat 

dikatakan linier jika dapat dinyatakan dalam:
32

 

1) Nilai b0, b1, b2 dapat dicari dengan rumus: 

      b1= 2 2) ( 1Y) – 2Y) 1X2)  

 1 2) 2 2) 1X2)2 

b2= 1 
2
) ( 2Y) – 1Y) 1X2)  

 1 
2
) 2 

2
) 1X2)

2
 

b0= 1 1- b2 2 

  n  

2) Uji Signifikansi Model Dalam Analisis 

Regresi Linier Berganda Dengan 2 Variabel 

Bebas 

Uji overall pada regresi linier 

berganda dilakukan untuk mengetahui 

apakah seluruh variabel bebas yang ada 

dalam model mempunyai pengaruh yang 

nyata terhadap variabel terikat. Berikut 

adalah uji overall pada analisis regresi linier 

berganda dengan 2 variabel bebas: 

Hipotesis: 

H0 :  

H1 = minimal ada satu,  untuk i= 

1, 2 

 

 

                                                           
32

Ibid., 127. 
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Tabel 3.9 

Analysis Or Varians 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regression P SS Regression (SSR) 

 

SSR = (b0  +  b1 1 y + b2 2 y ) 

( )
2
 

                                                       N 

                                                               

MSR =  

Error n – p -1 SS Error (SSE) 

 

SSE = 
2
 – (b0  + b1 1 y + b2 2 

y) 

           

MSE =   
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Total n -1 SS Total (SST) 

                     ( )
2
 

SST = 
2
-  

 

                      N 

 

Daerah penolakan: 

Tolak H0  bila Fhitung> Fa(p;n-p-1) 

3) Menghitung Koefiien Determinasi (R
2
) 

Dengan rumus:  

Dimana 

R
2
 = koefisien determinasi/proporsi 

keragaman/variabilitas total di sekitar nilai 

tengah yang dapat dijelaskan oleh model 

regresi (biasanya dinyatakan dalam 

persen).
33

 

 

 

                                                           
33

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 152-161. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMKN 1 Ponorogo 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Ponorogo semula bernama Sekolah Menengah 

Ekonomi Atas (SMEA) Ponorogo, berdiri pada 

tanggal 5 Mei 1969 beralamat di Jalan Jendral 

Sudirman No. 105 Ponorogo yang merupakan sekolah 

Filial atau cabang dari SMEA Negeri Madiun dengan 

Kepala Sekolah M. Soedarman, B.A. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

077/O/1974, tentang perubahan status SMEA Negeri 

Filial SMEA Negeri Madiun di Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo Provinsi Jawa Timur menjadi SMEA Negeri 

Ponorogo Provinsi Jawa Timur, dengan Jurusan Tata 

Buku, Tata Usaha, dan Tata Niaga, sekaligus 

menunjuk M. Soedarman, B.A selaku kepala sekolah. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 036/O/1974, tanggal 3 April 1997 

tentang perubahan nomor klatur SMKTA menjadi 

SMK serta organisasi dan tata kerja SMK maka 

SMEA Negeri Ponorogo berganti nama menjadi 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Ponorogo yang berlaku sejak 2 Juni 1997, dengan 

membuka jurusan Perkantoran, Akuntansi, 
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Manajemen Bisnis, Kepala Sekolah saat itu Moesono 

Sarbini, B.A. 

Perubahan kurikulum 1999 ke kurikulum 2001, 

istilah jurusan diganti dengan Program Keahlian. 

Perkantoran menjadi Sekretaris, Manajemen Bisnis 

menjadi Penjualan. Pada kurikulum 2004 tidak 

mengalami perubahan pada istilah Program Keahlian. 

Seiring perkembangan re-enginering paradigma 

pendidikan kejuruan tahun 2004, SMK Negeri 1 

Ponorogo pada tahun ajaran 2004/2005 menambah 

program keahlian baru yaitu Multimedia (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi). 

Sehingga sejak tahun ajaran 2004/2005 SMK 

Negeri 1 Ponorogo membuka 4 Program Keahlian: 

Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Penjualan dan 

Multimedia. Tapi akhirnya pada tahun 2008 SMK 

Negeri 1 Ponorogo, mampu membuka jurusan baru 

yakni Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). 

 

2. Letak Geografis SMKN 1 Ponorogo 

SMK Negeri 1 Ponorogo berada di Jl. Jendral 

Sudirman 10 Ponorogo. Letaknya strategis karena 

berada di pusat kota, tepatnya di sebelah timur Alon-

Alon kota Ponorogo. 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMKN 1 Ponorogo  

a. Visi 

Menjadikan lembaga pendidikan dan 

pelatihan kejuruan berstandar 
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nasional/internasional, berwawasan unggul, 

kompetitif, dan profesional dengan berdasarkan 

IMTAQ. 

b. Misi 

1) Membentuk tamatan yang berkepribadian 

unggul dan mampu mengembangkan diri dengan 

berlandaskan IMTAQ 

2) Menyiapkan calon wirausahawan 

3) Menjadikan SMK yang mandiri dan profesional 

4) Menjadikan SMK sebagai sumber informasi 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan keterserapan tamatan SMK 

2) Meningkatkan kualitas tamatan SMK sesuai 

tuntutan dunia kerja (DU/DI) 

3) Menyiapkan tamatan SMK yang mampu 

mengembangkan sikap profesional 

4) Menyiapkan tamatan SMK yang unggul dan 

kompetitif 

5) Mewujudkan etos kerja dan kualitas kinerja 

tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya secara konsisten 

 

4. Profil Sekolah SMKN 1 Ponorogo 

Nama Sekolah  : SMK Negeri 1 Ponorogo 

Kelompok  : Bisnis dan Manajemen 

Alamat Sekolah  : Jl. Jendral Sudirman No. 10  

Desa/Kelurahan  : Pakunden 

Kab/Kota  : Ponorogo 
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E-mail   : 

smkn1_ponorogo@yahoo.co.id 

Website   : smkn1ponorogo.sch.id 

Nilai Akreditasi  : A 

 

5. Keadaan Guru dan Siswa SMKN 1 Ponorogo 

Secara keseluruhan keadaan guru/tenaga 

pendidik di SMKN 1 Ponorogo (berdasarkan tingkat 

pendidikan terakhirnya, status dan jenis kelamin) yaitu 

berjumlah 86 orang pendidik dan 1 kepala sekolah 

dengan perincian: Pegawai Negeri Sipil (PNS) 62 

orang dan non PNS 25 orang. 

Sedangkan untuk siswa/siswinya berjumlah 

1.442 anak untuk tahun ajaran 2018/2019 yang berdiri 

dari kelas X sebanyak 518 anak, kelas XI sebanyak 

479 anak, dan kelas XII sebanyak 445 anak.  

 

6. Struktur Organisasi SMKN 1 Ponorogo 

Struktur organisasi merupakan bagan tatanan 

dalam suatu lembaga atau badan atau perkumpulan 

tertent, dalam menjalankan roda organisasi untuk itu 

diperlukan struktur organisasi yang mapan dalam 

menjalankan tugas dan tujuan pendidikan yang dicita-

citakan, agar tidak terjadi kekacauan dan ketimpangan 

dalam tugas.  

 

 

 

 

mailto:smkn1_ponorogo@yahoo.co.id
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7. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana merupakan salah satu 

komponen yang ikut menentukan keberhasilan proses 

pendidikan dan pembelajaran yang ditunjang dengan 

sarana prasarana yang memadai serta lengkap. 

Hambatan dapat diatasi, sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk 

menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar dan 

kegiatan lainnya di SMKN 1 Ponorogo, tersedia 

beberapa sarana prasarana sebagai berikut: 

a. Gedung sekolah SMKN 1 Ponorogo 

SMKN 1 Ponorogo berdiri diatas tanah seluas 

6.220 m
2 

dengan Nomor Statistik 341051101001 

dan NPSN 20510100. SMKN 1 Ponorogo secara 

resmi berdiri tahun 1974. 

b. Fasilitas Penunjang 

SMKN 1 Ponorogo memiliki 36 ruangan 

kelas, yang mana sudah tersedia LCD proyektor 

disetiap kelas untuk memudahkan guru dalam 

menggunakan media dalam proses pembelajaran. 

Untuk mendukung proses pembelajaran siswa dan 

pengembangan kompetensi siswa dan guru, maka 

disediakan beberapa fasilitas berikut: 

 

„ 
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Tabel 4.1  

Sarana dan Prasarana SMKN 1 Ponorogo 

No. Nama Jml Keadaan Ket 

1. Ruang Kelas 36 Baik Layak 

2. Ruang Kep. Sekolah 1 Baik Layak 

3. Ruang Waka 1 Baik Layak 

4. Ruang Tata Usaha 1 Baik Layak 

5.  Ruang Guru 1 Baik Layak 

6.  Ruang BK 1 Baik Layak 

7.  Ruang OSIS 1 Baik Layak 

8.  Ruang UKS 1 Baik Layak 

9. Ruang Serba Guna 1 Baik Layak 

10. Ruang Praktik Kerja 1 Baik Layak 

11. Lab. Bahasa 1 Baik Layak 

12.  Lab. Komputer 4 Baik Layak 

13. Lab. Multimedia 1 Baik Layak 

14. Perpustakaan  1 Baik Layak 

15. Bengkel 1 Baik Layak 

16. Koperasi 1 Baik Layak 

17. Kantin 2 Baik Layak 

18. Gudang 2 Baik Layak 

19. Mushola 1 Baik Layak 

20. Hal. Upacara 1 Baik Layak 

21. Pos Satpam 1 Baik Layak 
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22. KM. Guru 2 Baik Layak 

23. KM. Siswa 14 Baik Layak 

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah seluruh siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo yang berjumlah 67 siswa. Namun yang diteliti 

oleh peneliti sebagai sampel berjumlah 67 siswa. Pada 

bab ini akan dijelaskan masing-masing variabel 

penelitian yaitu tentang pemanfaatan media pembelajaran 

dan keaktifan siswa dalam dalam pembelajaran PAI serta 

prestasi belajar PAI siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo. Untuk menjelaskan variabel tersebut 

diperlukan perhitungan sistematika. 

1. Deskripsi Data Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor pemanfaatan media 

pembelajaran siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo 

diperoleh dari angka angket yang didistribusikan 

kepada responden siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo yang berjumlah 67 siswa. Adapun untuk 

skor jawaban angket tersebut adalah berupa angka-

angka yang diinterpretasikan sehingga mudah 

dipahami. Selanjutnya, skor jawaban angket motivasi 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Media Pembelajaran Siswa Kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo 

No Skor Media 

Pembelajaran 

Frekuensi Prosentase 

1 55 1 1,5 % 

2 61 1 1,5 % 

3 62 1 1,5 % 

4 63 1 1,5 % 

5 64 1 1,5 % 

6 66 1 1,5 % 

7 67 2 3,0 % 

8 69 1 1,5 % 

9 72 1 1,5 % 

10 74 1 1,5 % 

11 75 8 11,9 % 

12 77 1 1,5 %  

13 78 2 3,0 %  

14 79 4 6,0 % 

15 80 12 17,9 % 

16 81 3 4,5 %  

17 82 3 4,5 %  

18 83 2 3,0 %  

19 84 1 1,5 % 
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No Skor Media 

Pembelajaran 

Frekuensi Prosentase 

20 85 10 14,9 % 

21 86 6 9,0 % 

22 87 3 4,5 %  

23 88 1 1,5 % 

 Total 67 100 % 

Adapun skor jawaban angket tentang motivasi 

siswa dapat dilihat pada lampiran. 

 

2. Deskripsi Data Keaktifan Siswa dalam 

Pembelajaran PAI Siswa Kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor keaktifan siswa 

dalam pembelajaran PAI diperoleh dari angka angket 

yang didistribusikan kepada responden siswa kelas X 

RPL SMKN 1 Ponorogo yang berjumlah 67 siswa. 

Adapun untuk skor jawaban angket tersebut adalah 

berupa angka-angka yang diinterpretasikan sehingga 

mudah dipahami. Selanjutnya, skor jawaban angket 

keaktifan siswa dalam pembelajaran 67 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Keaktifan Siswa Kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo 

No Skor Keaktifan 

Siswa  

Frekuensi Prosentase 

1 76 1 1,5 % 

2 77 1 1,5 % 

3 78 1 1,5 % 

4 79 1 1,5 % 

5 80 6 9,0  %    

6 82 2 3,0 % 

7 83 2 3,0 % 

8 85 4 6,0 %  

9 86 2 3,0 % 

10 87 2 3,0 % 

11 88 2 3,0 % 

12 89 4 6,0 % 

13 90 3 4,5 % 

14 92 2 3,0 % 

15 93 1 1,5 % 

16 94 3 4,5 % 

17 95 3 4,5 % 

18 96 1 1,5 % 

19 99 2 3,0 % 
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No Skor Keaktifan 

Siswa  

Frekuensi Prosentase 

20 100 2 3,0 % 

21 102 1 1,5 % 

22 103 1 1,5 % 

23 105 1 1,5 % 

24 106 2 3,0 % 

25 107 2 3,0 % 

26 109 1 1,5 % 

27 110 3 4,5 % 

28 113 3 4,5 % 

29 115 1 1,5 % 

30 116 1 1,5 % 

32 119 1 1,5 % 

33 121 1 1,5 % 

34 124 1 1,5 % 

35 125 1 1,5 % 

36 128 1 1,5 % 

37 138 1 1,5 % 

 Total 67 100% 

Adapun skor jawaban angket tentang keaktifan 

siswa dapat dilihat pada lampiran. 
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3. Deskripsi Data Prestasi Belajar Siswa Kelas X 

RPL SMKN 1 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor prestasi belajar 

siswa diperoleh dari hasil dokumentasi nilai 

pembelajaran PAI siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo yang berjumlah 67 siswa. Adapun untuk 

skor hasil dokumentasi nilai tersebut adalah berupa 

angka-angka yang diinterpretasikan sehingga mudah 

dipahami. Selanjutnya, hasil dokumentasi nilai dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Nilai Siswa Kelas X SMKN 1 Ponorogo 

No Skor Prestasi 

Belajar 

Frekuensi Prosentase 

1 70 1 1,5 % 

2 73 3 4,5 % 

3 75 7 10,4 % 

4 76 6 9,0 %  

5 78 9 13,4 % 

6 80 11 16,4 % 

7 82 1 1,5 % 

8 83 4 6,0 % 

9 85 9 13,4 % 

10 86 1 1,5 % 

11 87 1 1,5 % 
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No Skor Prestasi 

Belajar 

Frekuensi Prosentase 

12 88 5 7,5 % 

13 90 4 6,0 % 

14 93 4 6,0 % 

15 97 1 1,5 % 

 Total 67 100 % 

Adapun skor hasil angket tentang prestasi 

belajar siswa dapat dilihat pada lampiran. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisis Data tentang Pemanfataan Media 

Pembelajaran Siswa Kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo 

Untuk menganalisa media pembelajaran siswa 

kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas 

tiga tingkatan dapat disusun dengan menjadi tiga 

kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Patokan 

yang digunakan untuk menentukan rangking atas, 

tengah dan bawah adalah sebagai berikut: 

Analisis motivasi dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program IBM SPSS 

Statistics 25. Adapun hasilnya sebagai berikut:  

1) Identivikasi Variabel 
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Variabel independen (X1) : Media pembelajaran  

2) Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 14 hasil perhitungan 

IBM SPSS Statistics 25 untuk uji standar deviasi 

variabel (X1) Media pembelajaran diperoleh 

Mean atau rata-rata  sejumlah 78,85. Dan untuk 

hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh 

sejumlah 7,249. Untuk menentukan tingkatan 

pemanfaatan media pembelajaran siswa tinggi, 

sedang dan rendah, dibuat pengelompokan 

dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah 

tingkatan pemanfaatan media pembelajaran 

siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo 

termasuk kategori tinggi. 

b) Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai 

dengan (Mx - 1. SDx) adalah tingkatan 

pemanfaatan media pembelajaran siswa kelas 

X RPL SMKN 1 Ponorogo termasuk kategori 

sedang.  

c) Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah 

tingkatan pemanfaatan media pembelajaran 

siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo 

termasuk kategori rendah. Adapun 

perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 78,85 + 1 (7,249) 

   = 78,85 + 7,249 

   = 86, 099 

   = 86 (dibulatkan) 
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Mx – 1. SDx = 78,85 – 1 (7,249) 

   = 78,85 – 7,249 

   = 71,601 

   = 72 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 86 dikategorikan tingkat 

pemanfaatan media pembelajaran tinggi, 

sedangkan skor 72-86 dikategorikan tingkat 

pemanfaatan media pembelajaran sedang dan 

skor kurang dari 72 dikategorikan tingkat 

pemanfaatan media pembelajaran rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

tingkat motivasi siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Kategorisasi Media Pembelajaran Siswa Kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo 

Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

Lebih dari 86 4 
 

Tinggi 

Antara 72-86 54 
 

Sedang 

Kurang dari 72 9 
 

Rendah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 

yang menyatakan pemanfaatan media 
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pembelajaran PAI siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo dalam kategori tinggi sebanyak 4 dari 

67 responden (5,97%), kategori sedang 

sebanyak 54 dari 67 responden (80,60%), dan 

kategori rendah sebanyak 9 dari 67 responden 

(13,43%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa pemanfaatan media 

pembelajaran siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo adalah dalam kategori sedang. 

 

2. Analisis Data tentang Keaktifan Siswa dalam 

Pembelajaran PAI Siswa Kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X2) : Keaktifan Siswa 

dalam Pembelajaran PAI 

b. Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 15 hasil perhitungan IBM 

SPSS Statistics 25 untuk uji standar deviasi (X2) 

keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI diperoleh 

Mean atau rata-rata  sejumlah 96,21. Dan untuk 

hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 

14,345. Untuk menentukan tingkatan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran PAI tinggi, sedang dan 

rendah, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah tingkatan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI siswa 
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kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo termasuk 

kategori tinggi. 

2) Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai dengan 

(Mx - 1. SDx) adalah tingkatan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran PAI siswa kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo termasuk kategori sedang.  

3) Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah tingkatan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI siswa 

kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo termasuk 

kategori rendah. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 96,21 + 1 (14,345) 

   = 96,21 + 14,345 

   = 110,555 

   = 111 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 96,21 – 1 (14,345) 

   = 96,21 – 14,345 

   = 81,865 

   = 82 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 111 dikategorikan tingkat keaktifan 

siswa dalam pembelajaran PAI tinggi, sedangkan 

skor 82-111 dikategorikan tingkat keaktifan siswa 

dalam pembelajaran PAI sedang dan skor kurang 

dari 82 dikategorikan tingkat keaktifan siswa dalam 

pembelajaran PAI rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat 

keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Kategorisasi Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran PAI Siswa Kelas 

X RPL SMKN 1 Ponorogo  

Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

Lebih dari 111 11 
 

Tinggi 

Antara 82-111 46 
 

Sedang 

Kurang dari 82 10 
 

Rendah 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

PAI siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo dalam 

kategori tinggi sebanyak 11 dari 67 responden 

(16,42%), kategori sedang sebanyak 46 dari 67 

responden (68,66%), dan kategori rendah sebanyak 

10 dari 67 responden (14,93%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa keaktifan 

siswa dalam pembelajaran PAI siswa kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo adalah dalam kategori sedang. 

 

3. Analisis Data tentang Prestasi Belajar Siswa Kelas 

X RPL SMKN 1 Ponorogo 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel dependen (Y) : Prestasi Belajar 
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b. Mengestimasi/menaksir Model 

Dari tabel lampiran 16 hasil perhitungan IBM 

SPSS Statistics 25 untuk uji standar deviasi 

variabel (Y) Prestasi Belajar Siswa diperoleh Mean 

atau rata-rata  sejumlah 81,69. Dan untuk hasil SD 

atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 6,028. 

Untuk menentukan tingkatan prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran PAI tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan 

rumus: 

1) Skor lebih dari (Mx + 1. SDx) adalah tingkatan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI 

siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo termasuk 

kategori tinggi. 

2) Dan skor antara (Mx + 1. SDx) sampai dengan 

(Mx - 1. SDx) adalah tingkatan prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran PAI siswa kelas X 

RPL SMKN 1 Ponorogo termasuk kategori 

sedang.  

3) Skor kurang dari (Mx- 1. SDx) adalah tingkatan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI 

siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo termasuk 

kategori rendah. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 81,69 + 1 (6,028) 

   = 81,69 + 6,028 

   = 87,718 

   = 88 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 81,69 – 1 (6,028) 

   = 81,69 – 6,028 
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   = 75,662 

   = 76 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa 

skor lebih dari 88 dikategorikan tingkat prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran PAI tinggi, 

sedangkan skor 76-88 dikategorikan tingkat 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI 

sedang dan skor kurang dari 82 dikategorikan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI 

rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Kategorisasi Prestasi Belajar Siswa Kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo 

Skor Frekuensi Presentase Kategori 

Lebih dari 88 19 
 

Tinggi 

Antara 76-88 47 
 

Sedang 

Kurang dari 76 11 
 

Rendah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran PAI siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo dalam kategori tinggi sebanyak 19 dari 

67 responden (28,36%), kategori sedang sebanyak 
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47 dari 67 responden (70,15%), dan kategori 

rendah sebanyak 11 dari 67 responden (16,42%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa prestasi belajar siswa dalam pembelajaran 

PAI siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo adalah 

dalam kategori sedang. 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui data yang telah diperoleh 

peneliti dalam penelitian itu termasuk data yang 

berdistribusi normal atau tidak.
1
 Uji normalitas ini 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 

Statistics 25. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
       

1
 Retno, Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2011), 206. 
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Tabel 4.8 

Uji Normalitas Pemanfaatan Media Pembelajaran, 

Keaktifan Belajar Siswa dan Prestasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran PAI 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 67 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

5,51577007 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,077 

Positive ,077 

Negative -,064 

Test Statistic ,077 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Dari hasil perhitungan tersebut, uji normalitas 

dengan Kolmogrov- Smirnov diperoleh hasil 

signifikansi 0,200. Apabila nilai signifikansi >0,05, 

maka dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya 

jika nilai signifikansi <0,05 maka dikatakan tidak 

normal. Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwa variabel pemanfaatan media pembelajaran 

(X1), keaktifan belajar (X2) dan prestasi belajar 

pada mata pelajaran PAI (Y) berdistribusi normal, 

karena dilihat dari hasil signifikansi 0,200 > 0,05. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada dua variabel secara signifikan 

mempunyai hubungan linier atu tidak. Hipotesis  

pengambilan keputusan yakni  apabila signifikansi 

pada Deviation From Linierity >0,05, maka H0 

diterima artinya dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier. Pengujian uji linieritas pada 

penelitian ini dibantu menggunakan aplikasi IBM 

SPSS Statistics 25. Berikut merupakan hasil uji 

linieritas variabel dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.9 

Uji Liniearitas Data Pemanfaatan Media Pembelajaran 

dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran PAI 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Hasil 

Belajar * 

Media 

Pembelajara

n 

Between 

Groups 

(Combined) 826,210 22 37,555 1,051 ,430 

Linearity 239,728 1 239,728 6,709 ,013 

Deviation 

from Linearity 

586,481 21 27,928 ,782 ,725 

Within Groups 1572,208 44 35,732   

Total 2398,418 66    

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa 

F sebesar 0,782 dengan signifikansi 0,725 dilihat 

pada deviation from liniearity. Dengan demikian, 

hubungan data skor variabel tersebut dinyatakan 

linier, karena tingkat signifikansi variabel 

pemanfaatan media pembelajaran dan prestasi 

belajar pada mata pelajaran PAI 0,725  > 0,05. 
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Tabel 4.10 

Uji Liniearitas Data Keaktifan Belajar Siswa dan Prestasi 

Belajar pada Mata Pelajaran PAI 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Hasil 

Belajar * 

Keaktifan 

Belajar 

Between 

Groups 

(Combined) 1378,501 35 39,386 1,197 ,307 

Linearity 144,605 1 144,605 4,395 ,044 

Deviation from 

Linearity 

1233,896 34 36,291 1,103 ,393 

Within Groups 1019,917 31 32,901   

Total 2398,418 66    

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa 

F sebesar 1,103 dengan signifikansi 0,393 dilihat 

pada deviation from liniearity. Dengan demikian, 

hubungan data skor variabel tersebut dinyatakan 

linier, karena tingkat signifikansi variabel keaktifan 

belajar siswa dan prestasi belajar pada mata 

pelajaran PAI 0,393 > 0,05. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat 

ada atau tidaknya korelasi (keterkaitan) yang tinggi 

antara variabel-variabel bebas dalam suatu model 

regresi linear berganda. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan deteksi Variance Inflation Factor 

(VIF) sebagai uji multikolinieritas. Cut off yang 
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umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai tolerance > 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF < 10. Kemudian untuk hasil 

uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.11 

Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas Tolerance VIF Keputusan Kesimpulan 

Pemanfaatan Media 

Pembelajaran 

1,000 1,000 1,000 >0,10 

(tolerance) 

1,000  <10 

(VIF) 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Keaktifan Belajar 

Siswa 

1,000 1,000 1,000 >0,10 

(tolerance) 

1,000  <10 

(VIF) 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Untuk uji multikolinieritas dibantu 

menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25, 

menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,10 dan nilai 

VIF < 10 yang berarti kedua variabel tersebut tidak 

mengalami gejala multikolinieritas. Adapun hasil 

perhitungan uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

lampiran 20. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas merupakan suatu uji 

dalam persamaan regresi berganda mengenai sama 

atau tidaknya varians  dari residual dari observasi 

yang satu dengan observasi yang lain. Persamaan 
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regresi yang baik jika tidak terjadi 

heterokedastisitas. Metode pengujian yang 

digunakan adalah uji korelasi Spearman yaitu 

melakukan korelasi absolute residual dengan 

masing-masing variabel independen dengan 

absolute residual > 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian uji 

heteroskedastisitas pada penelitian ini dibantu 

menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 25. 

Untuk hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Uji Heteroskedastisitas Pemanfaatan Media 

Pembelajaran dan Keaktifan Belajar Siswa 

Correlations 

 

Media 

Pembelajara

n 

Keaktifan 

Belajar 

Unstandardiz

ed Residual 

Spearma

n's rho 

Media 

Pembelajara

n 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,038 ,083 

Sig. (2-tailed) . ,759 ,503 

N 67 67 67 

Keaktifan 

Belajar 

Correlation 

Coefficient 

,038 1,000 ,037 

Sig. (2-tailed) ,759 . ,763 

N 67 67 67 
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Unstandardi

zed Residual 

Correlation 

Coefficient 

,083 ,037 1,000 

Sig. (2-tailed) ,503 ,763 . 

N 67 67 67 

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa 

hasil signifikansi residual pada variabel 

pemanfaatan media pembelajaran sebesar 0,503 > 

0,05 dan variabel keaktifan belajar siswa sebesar 

0,763 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kedua variabel independen tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

 

5. Analisis Data Tentang Pengaruh Pemanfaatan 

Media Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh 

pemanfaatan media pembelajaran terhadap prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo, peneliti menggunakan teknik 

perhitungan analisis regresi linier sederhana dengan 

bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Adapun 

hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4.13 

Anova (Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran 

terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 239,728 1 239,728 7,218 ,009
b
 

Residual 2158,690 65 33,211   

Total 2398,418 66    

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

b. Predictors: (Constant), Media Pembelajaran 

Dari tabel anova diatas diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 7,218. Sedangkan untuk menentukan Ftabel 

dapat dilihat pada tabel distribusi F pada taraf 

signifikansi 0,05, dengan menggunakan rumus: 

Ftabel = F  (n-2) 

   = F0,05(65) = 3,99 

Maka untuk menjawab pengajuan hipotesis 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa Fhitung (7,218) > 

Ftabel (3,99). Artinya pemanfaatan media pembelajaran 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas X 

RPL SMKN 1 Ponorogo. 
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Tabel 4.14 

Model Summary (Pengaruh Pemanfaatan Media 

Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran PAI) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,316
a
 ,100 ,086 5,763 

a. Predictors: (Constant), Media Pembelajaran 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

pengaruh (R
2
) antara pemanfaatan media 

pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI yaitu sebesar 0,100, artinya 

besarnya prosentase pengaruh pemanfaatan media 

pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI sebesar 10%. 

 

6. Analisis Data Tentang Pengaruh Keaktifan Belajar 

Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran PAI Kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh 

keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo, peneliti menggunakan teknik perhitungan 

analisis regresi linier sederhana dengan bantuan 
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aplikasi IBM SPSS Statistics 25. Adapun hasilnya 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 4.15 

Anova (Pengaruh Keaktifan Belajar Siswa Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 144,605 1 144,605 4,170 ,045
b
 

Residual 2253,813 65 34,674   

Total 2398,418 66    

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

b. Predictors: (Constant), Keaktifan Belajar 

Dari tabel anova diatas diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 4,170. Sedangkan untuk menentukan Ftabel 

dapat dilihat pada tabel distribusi F pada taraf 

signifikansi 0,05, dengan menggunakan rumus: 

Ftabel = F  (n-2) 

   = F0,05(65) = 3,99 

Maka untuk menjawab pengajuan hipotesis 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa Fhitung (4,170) > 

Ftabel (3,99). Artinya keaktifan belajar siswa 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo. 
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Tabel 4.16 

Model Summary (Pengaruh Keaktifan Belajar Siswa 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,246
a
 ,060 ,046 5,888 

a. Predictors: (Constant), Keaktifan Belajar 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

pengaruh (R
2
) antara keaktifan belajar siswa terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI yaitu 

sebesar 0,060, artinya besarnya prosentase pengaruh 

keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI sebesar 6%. 

 

7. Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran dan 

Keaktifan Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran PAI Kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo 

Setelah semua data terkumpul dari variabel X1 

(pemanfaatan media pembelajaran), X2 (keaktifan 

belajar siswa) dan Y (prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI) kemudian ditabulasikan. Untuk 

menganalisis data tentang pemanfaatan media 

pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap 
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prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI siswa 

kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo, maka peneliti 

menggunakan teknik penghitungan analisis Regresi 

Linier Berganda dan disini peneliti dibantu dengan 

aplikasi IBM SPSS Statistics 25 dengan hasil 

sebagaimana lampiran. Dan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh pemanfaatan media 

pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI, maka 

harus dihitung koefisien determinasi dalam tabel 

Anova. JKR (Regression) dan JKT (Total). Sebagai 

berikut: 

Tabel 4.17 

Anova (Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran dan Keaktifan 

Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran PAI) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 390,452 2 195,226 6,222 ,003
b
 

Residual 2007,965 64 31,374   

Total 2398,418 66    

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

b. Predictors: (Constant), Keaktifan Belajar, Media Pembelajaran 

Dari tabel anova diatas diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 6,222. Sedangkan untuk menentukan Ftabel 
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dapat dilihat pada tabel distribusi F pada taraf 

signifikansi 0,05, dengan menggunakan rumus: 

Ftabel = F  (n-2) 

   = F0,05(65) = 3,99 

Maka untuk menjawab pengajuan hipotesis 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa Fhitung (6,222) > 

Ftabel (3,99). Artinya pemanfaatan media pembelajaran 

dan keaktifan belajar siswa berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI siswa 

kelas X SMKN 1 Ponorogo. 

Tabel 4.18 

Model Summary (Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran dan 

Keaktifan Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran PAI) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,403
a
 ,163 ,137 5,601 

a. Predictors: (Constant), Keaktifan Belajar, Media Pembelajaran 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

pengaruh (R
2
) antara pemanfaatan media 

pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI yaitu 

sebesar 0,163, artinya besarnya prosentase pengaruh 

pemanfaatan media pembelajaran dan keaktifan 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI sebesar 16,3%. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan 

Penelitian ini mencari pengaruh pemanfaatan 

media pembelajaran (X1), Keaktifan Belajar Siswa 

(X2) dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran PAI (Y) 

Siswa Kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo. Untuk 

mengetahui adanya pengaruh yang signifikan diantara 

ketiganya peneliti melakukan uji tes dengan 

menggunakan instrumen angket yang sudah dianalisis 

validitas dan reliabilitas. 

1. Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo 

Berdasarkan analisis data tentang pemanfaatan 

media pembelajaran diperoleh informasi bahwa 

tingkat pemanfaatan media pembelajaran pada siswa 

kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo dalam kategori  

tinggi sebanyak 4 dari 67 responden (5,97%), kategori 

sedang sebanyak 54 dari 67 responden (80,60%), dan 

kategori rendah sebanyak 9 dari 67 responden 

(13,43%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa pemanfaatan media pembelajaran 

siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo adalah dalam 

kategori sedang. 
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Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi 

linier sederhana tentang pemanfaatan media 

pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI diperoleh Fhitung (7,218) ≥ Ftabel 

(3,99) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan 

media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo. Besar koefisien determinasi ( ) 

didapatkan nilai sebesar 10%  artinya pemanfaatan 

media pembelajaran berpengaruh sebesar 10%  

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo dan sisanya 

90% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk 

dalam model.  

Dari perhitungan diatas, menunjukkan bahwa 

pemanfaatan media pembelajaran berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Maka 

penelitian ini sesuai teori yang menyatakan bahwa: 

“Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi 

melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan 

pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa 

proses belajar mengajar dengan bantuan media 

mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam 

tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan 

belajar anak didik dengan bantuan media akan 
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menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik 

daripada tanpa bantuan media.”
2
 

 

 

 

 

2. Pengaruh Keaktifan Belajar Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo 

Berdasarkan analisis data tentang keaktifan 

belajar siswa diperoleh informasi bahwa tingkat 

keaktifan belajar siswa pada siswa kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo dalam kategori tinggi sebanyak 11 

dari 67 responden (16,42%), kategori sedang sebanyak 

46 dari 67 responden (68,66%), dan kategori rendah 

sebanyak 10 dari 67 responden (14,93%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI siswa kelas 

X RPL SMKN 1 Ponorogo adalah dalam kategori 

sedang. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi 

linier sederhana tentang keaktifan belajar siswa 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI diperoleh Fhitung (4,170) ≥ Ftabel (3,99) sehingga 

Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan antara keaktifan belajar 

siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo. Besar 

                                                           
       

2
 Syaiful  Bahri Djamarah, Strategi Belajar – Mengajar, 138. 
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koefisien determinasi ( ) didapatkan nilai sebesar 

6%, artinya keaktifan belajar siswa berpengaruh 

sebesar 6% terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo dan 

sisanya 94% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

masuk dalam model.  

Dari perhitungan diatas, menunjukkan bahwa 

keaktifan belajar siswa berpengaruh secara signifikan 

terhadap prestasi belajar siswa. Maka penelitian ini 

sesuai teori yang menyatakan bahwa: “Kegiatan 

belajar aktif sangat diperlukan bagi peserta didik 

untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 

Selain itu, kegiatan belajar aktif juga sangat 

diperlukan dalam penyelenggaraan pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik. Kegiatan belajar aktif 

tersebut dapat terwujud jika seorang guru sebagai 

desainer pembelajaran mampu merancang pengalaman 

belajar bagi peserta didik.
3
 Keaktifan siswa bisa 

dikondisikan dalam proses pembelajaran yang dapat 

menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, 

intelektual, dan emosional untuk memperoleh hasil 

belajar yang berupa perpaduan antara kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.”
4
 

 

3. Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran dan 

Keaktifan Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar 

                                                           
       

3
 Novan Ardy Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, 167. 

       
4
 Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, 22. 
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Siswa Pada Mata Pelajaran PAI kelas X RPL 

SMKN 1 Ponorogo 

Berdasarkan analisis data tentang prestasi 

belajar diperoleh informasi bahwa tingkat prestasi 

belajar siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo dalam 

kategori tinggi sebanyak 19 dari 67 responden 

(28,36%), kategori sedang sebanyak 47 dari 67 

responden (70,15%), dan kategori rendah sebanyak 11 

dari 67 responden (16,42%). Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran PAI siswa kelas X RPL SMKN 1 

Ponorogo adalah dalam kategori sedang. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi 

linier berganda tentang pemanfaatan media 

pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

diperoleh Fhitung (6,222) ≥ Ftabel (3,99) sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pemanfaatan media 

pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI siswa 

kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo. Besar koefisien 

determinasi ( ) didapatkan nilai sebesar 16,3%,   

artinya pemanfaatan media pembelajaran dan 

keaktifan belajar siswa berpengaruh sebesar 16,3% 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo dan sisanya 

83,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk 

dalam model.  
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Dari perhitungan diatas, menunjukkan bahwa 

pemanfaatan media pembelajaran dan keaktifan 

belajar siswa mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI. Maka penelitian ini sesuai teori yang menyatakan 

bahwa: “Siswa dapat memahami makna pembelajaran 

dan mampu meraih prestasi atau tujuan dari 

pembelajaran itu sendiri, terbantu oleh adanya 

penguasaan pemanfaatan media pembelajaran oleh 

guru sehingga dapat mempermudah pemahaman 

siswa.
5
 Hasil belajar dari Benyamin S. Bloom yang 

secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, 

yakni: (1) ranah kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual (2) ranah afektif berkenaan dengan 

sikap (3) ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil 

belajar keterampilan dan kemampuan bertindak.
6
” 

 

 

 

                                                           
       

5
 Azhar Aryad, Media Pembelajaran, 19 

       
6
 Sudjana, Penilaian Hasil dan Proses Belajar Mengajar, 2-3. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh 

pemanfaatan media pembelajaran dan keaktifan belajar 

siswa terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI siswa kelas X RPL SMKN 1 Ponorogo 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh yang signifikan antara 

pemanfaatan media pembelajaran terhadap prestasi 

belajar siswa mata pelajaran PAI dimana diperoleh 

nilai Fhitung (7,218) ≥ Ftabel (3,99), sehingga Ho 

ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti pemanfaatan 

media pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

sebesar 10%. 

2. Adanya pengaruh yang signifikan antara keaktifan 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa mata 

pelajaran PAI dimana diperoleh nilai Fhitung (4,170) ≥ 

Ftabel (3,99), sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini 

berarti keaktifan belajar siswa mempunyai pengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI 

sebesar 6%. 

3. Adanya pengaruh yang signifikan antara 

pemanfaatan media pembelajaran dan keaktifan 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI dimana diperoleh nilai Fhitung 

(6,222) ≥ Ftabel (3,99), sehingga Ho ditolak/Ha 

diterima. Hal ini berarti pemanfaatan media 
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pembelajaran dan keaktifan belajar siswa 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

sebesar 16,3%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, 

peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi lingkungan keluarga khususnya orang tua 

hendaknya memberikan kontribusi terhadap perilaku 

dan kebiasaan siswa dirumah, dalam hal ini 

membiasakan lingkungan yang kreatif dan aktif 

dengan memnfaatkan segala sesuatu media yang ada 

dalam lingkungan rumah untuk belajar dan siswa 

harus diarahkan oleh orang tua untuk belajar dengan 

cara memberikan waktu khusus untuk belajar agama 

islam agar siswa dapat aktif dimana saja bukan 

hanya di sekolah. 

2. Bagi guru merupakan orang tua kedua setelah Bapak 

dan Ibu dirumah. Sekolah adalah rumah kedua bagi 

para siswa, hendaknya guru dapat memberikan 

pembelajaran yang menarik menggunakan media 

pembelajaran yang ada agar siswa terpacu untuk 

belajar dan rasa ingin tahu siswa dalam pebelajaran 

lebih tinggi serta aktif dikelas dan berprestasi. 

3. Bagi siswa SMKN 1 Ponorogo perlunya semangat 

untuk belajar rajin dan aktif, dengan cara pandai 

dalam memanfaatkan media apapun yang ada 

disekitar kita agar dapat meningkatkan pengetahuan 
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dan prestasi, Selain itu juga harus aktif dalam belajar 

tidak hanya disekolah saja tetapi dirumah harus 

diterapkan. 
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