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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan prilaku individu. Menurut Moh. 

Surya 1997 menyebutkan, bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungan.
1
 Hamalik mendefinisikan secara umum tentang belajar yaitu, 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman 

(learning is defined as the modification or strengthening of behavior through 

experiencing). Atau Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

individu melalui interaksi dengan lingkungan.
2
 

Dalam pelaksanaan proses belajar di sekolah pada umumnya muncul 

berbagai masalah kompleks yang mempengaruhi para siswa untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Salah satu masalah yang dihadapi 

dalam pembelajaran di sekolah adalah rendahnya keaktifan belajar siswa. 

Oleh karena itu, peserta didik harus melakukan kegiatan belajar secara aktif 

untuk membekali diri dalam menghadapi masa depan kelak. Tanpa adanya 

suatu 

                                                           
1
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 104 
2
 Asep Jihad, Abdul Haris. Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008), 

2.  
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kegiatan belajar aktif yang ditanamkan dalam diri peserta didik maka kelak 

dewasa akan sulit menghadapi persoalan hidupnya secara mandiri.  

Belajar aktif adalah suatu perubahan dalam bentuk untuk peningkatan 

kualitas berfikir, keterampilan, pemahaman, sikap, berbicara, mendengarkan, 

menulis, membaca, dan kemudian melakukan refleksi diri terhadap apa yang 

sudah dipelajari.
3
 Untuk melihat hasil dari aktifitas belajar aktif adalah akan 

terjadinya perubahan dalam suatu individu maka dalam proses pembelajaran 

dapat dikatan berhasil, sebaliknya bila tidak terjadi perubahan dalam individu, 

Maka belajar dikatakan tidak berhasil. Selain itu, untuk mendapatkan suatu 

hasil yang lebih baik peserta didik diharuskan untuk dapat meningkatkan 

prestasi belajar mereka, Guna untuk melengkapi suatu proses perubahan 

belajar yang lebih baik.  

Definisi dari Prestasi belajar merupakan gambaran dari penguasa 

kemampuan para siswa bagaimana telah ditetapkan untuk suatu pelajaran 

tertentu, karena pada dasarnya setiap usaha yang dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran baik dari guru sebagai pengajar maupun oleh siswa sebagai 

pelajar bertujuan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya.
4
 

Selama ini prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

masih kurang maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil nilai ujian 

siswa yang rendah. Pada pembelajaran biasanya guru Pendidikan Agama 

Islam di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo menggunakan metode ceramah, 

                                                           
3
 Moh. Yamin. Teori dan Metode Pembelajaran (Konsep, Strategi dan Praktik Belajar 

yang Membangun Karakter) (Malang: Madani, 2015), 147.  
4
 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar (Landasan dan Konsep Implementasi) 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 190.  
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tanya jawab, dan bercerita.
5
 Menurut hasil wawancara pada siswa kelas x 

bahwasanya untuk mengikuti pelajaran PAI mereka kurang menghayati atau 

kurang minat dalam mengikuti pelajaran agama tersebut, dikarenakan dalam 

penyampaian materi seorang guru masih kurang membawa suasana minat 

siswa dalam belajar, karena dalam menjelaskan materi seorang guru hanya 

menggunakan metode ceramah, dan cerita. Dan berdampak pada siswa untuk 

tidur dan main Handphone ketika pembelajaran berlansung.
6
 

Adapun gejala yang tersebut menjadikan siswa merasa kurang tertarik 

dengan metode diskusi, sehingga proses belajar mengajar terlihat 

membosankan dan prestasi belajar siswa kurang maksimal dalam mengikuti 

kegiatan belajar. Sehingga guru membutuhkan variasi metode dalam teknik 

penyajian, supaya kegiatan pembelajaran mengajar berlangsung lebih 

menarik dan tidak membosankan. 

Dalam menyikapi masalah ini peneliti memberikan alternatife kepada 

guru PAI untuk Menerapkan metode diskusi dalam meningkatkan keaktifan 

dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas X TPM.A SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Metode diskusi adalah suatu proses pertemuan 

dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan 

muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah tentu melalui cara tukar 

menukar informasi Metode diskusi merupakan salah satu metode untuk 

menciptakan pembelajaran yang lebih aktif.
7
 

                                                           
5
 Muhammad Ikhsan, Wawancara, Guru PAI SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, 24 

Oktober 2018. 
6
 Wawancara, siswa kelas x SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, 29 November 2018. 

7
 Asep Jihad, Abdul Haris. Evaluasi Pembelajaran, 5.  
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Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 24 november 2018 DI 

SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO. Peneliti menemukan masalah 

yang berkaitan dengan kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

PAI dengan menggunakan metode ceramah dan cerita. Karena guru selalu 

monoton dalam menggunakan metode pada setiap proses belajar mengajar.  

Berdasarkan informasi yang saya temukan, peneliti bermaksud untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI METODE 

DISKUSI DALAM MEMBUDAYAKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA KELAS X TPM.A PADA MATA PELAJARAN PAI DI 

SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO” 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat keterbatasan yang ada pada peneliti dalam penelitian baik dari 

segi waktu, dana, tenaga serta kemampuan peneliti maka perhatian utama 

dalam penelitian ini adalah kinerja guru PAI dalam meningkatakan belajar 

siswa menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan judul penelitian yaitu: 

“Penerapan metode diskusi dalam Meningkatakan keaktifan dan prestasi 

belajar siswa pada siswa kelas X TPM.A mata pelajaran PAI di SMK Negeri 

1 Jenangan Ponorogo”. 
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C. Rumusan Masalah 

Berawal dari latar belakang tersebut, maka peneliti berusaha untuk 

mencari bentuk permasalahan yang ada, rumusan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Metode Diskusi dalam Membudayakan 

Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa kelas X TPM.A pada mata pelajaran 

PAI di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo? 

2. Bagaimana Dampak Implementasi Metode Diskusi dalam Membudayakan 

Keaktifan Belajar siswa kelas X TPM.A pada mata pelajaran PAI di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo? 

3. Bagaimana Hasil Dampak Implementasi Metode Diskusi dalam 

Membudayakan prestasi Belajar siswa kelas X TPM.A pada mata 

pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

diskusi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pembelajaran PAI dengan menerapkan 

metode diskusi guna meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

proses pembelajaran khususnya Pendidikan Agama Islam. Serta 

diharapkan dapat ditemukannya pola pembelajaran metode yang dapat 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa siswi menjadi lebih 

baik. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran yang efektif 

dan inovatif. 

b. Bagi Guru 

Dengan hasil penelitian diharapkan guru dapat menemukan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

c. Bagi Siswa 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan dalam beraktifitas belajar lebih aktif dan dapat 

meningkatakan prestasi belajar yang lebih baik. 
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d. Bagi Peneliti 

Memberikan wawasan pengalaman praktis dibidang penelitian. 

Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bekal untuk menjadi 

tenaga pendidik yang lebih profesional. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Tugas akhir ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing bab terdiri 

dari sub-sub yang terkait erat dan merupakan kesatuan yang utuh. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini akan menguraikan latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II KAJIAN TEORI, bab ini akan memuat telaah hasil penelitian 

terdahulu, dan kajian teori yang meliputi pengertian sinergitas kinerja, 

pengertian guru PAI dan ruang lingkupnya, pengertian bimbingan konseling 

dan ruang lingkupnya, pengertian kenakalan siswa dan macam-macamnya. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini akan membahas tentang, 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisi data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV TEMUAN PENELITIAN, bab ini berisi tentang hasil penelitian 

di lapangan yang terdiri atas deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. 
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BAB V PEMBAHASAN, bab ini berisi tentang pembahasan hasil 

penelitian yang meliputi temuan-temuan dari hasil penelitian dan analisis dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan sinergitas 

kinerja guru PAI dan guru BK dalam menanggulangi kenakalan siswa. 

BAB VI PENUTUP, bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban 

dari pokok permasalahan dan saran yang terkait dengan hasil penelitian, dan 

sebagai pelengkap penulisan skrispsi ini, penulis melampirkan daftar 

kepustakaan, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN 

TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan berbagai teori yang relefan dengan 

pembahasan ini, penulis juga melakukan penelitian terdahulu. Adapun 

penelitian terdahulu diantaranya: 

1. Dalam skripsi yang disusun oleh Rahmawati dengan judul “Implementasi 

Metode Diskusi dalam Membudayakan Prestasi Belajar Siswa pada 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nurul 

Iman Palembang”. Adapun Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

judul skripsi yang saya tulis adalah tentang Penerapan Metode Diskusi 

Dalam Membudayakan Keaktifan Dan Prestasi Belajar Siswa Kelas X 

Pada Mata Pelajaran Pai di Smk Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Maka dapat 

disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dalam skripsi ini adalah bagaimana 

cara mempertahankan metode diskusi guna untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa.  

2. Dalam skripsi yang disusun oleh Komariyah dengan judul “Upaya 

Membudayakan Prestasi Belajar Siswa Menggunakan Metode 

Demonstrasi pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dikelas 2 SD 

Negeri Tulasan Bambanglipuro Bantul”. Adapun perbedaan yang 
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dilakukan oleh peneliti dengan judul skripsi yang saya tulis yaitu dalam 

penggunaan metode, saya 
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mengunakan metode diskusi sedangkan komariyah menggunakan metode 

demonstrasi, akan tetapi maksud dan tujuan dalam skripsi ini adalah sama-

sama untuk Membudayakan prestasi belajar siswa dengan cara 

menggunakan metode yang berbeda. 

3. Dalam skripsi yang disusun oleh Laila Miftahul Khasanah dengan judul 

“Upaya Membudayakan Keaktifan Belajar Siswa Kelas X pada 

Pembelajaran Iman Kepada Malaikat Di Muhammadiyah Boarding School 

Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2014/2015”. Adapun perbedaan dalam 

skripsi ini yaitu cara Membudayakan metode pembelajaran, yang mana 

saya menggunakan metode dalam memperluas proses pembelajaran. 

Sedangkan Laila Miftahul Khasanah tidak menggunakan metode untuk 

menarik minat belajar siswa dalam meningkatkan keaktifan belajar. 

Sehingga maksud dan tujuan dalam pembahasan skripsi tersebut sama-

sama menyampaikan materi hanya dalam penyampaiannya berbeda. 

Kesimpulan dari ke tiga skripsi tersebut, bahwa dalam menaggulangi 

masalah pembelajaran PAI seorang guru harus mempunyai banyak metode 

untuk menarik perhatian siswa dalam proses belajar. Adapun perbedaan yang 

bisa saya ambil dari skripsi diatas yaitu: cara seorang guru PAI dalam 

menyampaikan materi menggunakan cara yang berbeda-beda sehingga apa 

yang di capai siswa dalam memahami pembelajaran juga tidak sama. 

Kemudian jika di lihat dari segi tujuan skripsi tersebut, seorang guru PAI 

mempunyai suatu tujuan yang sama yaitu untuk Membudayakan keaktifan 

dan prestasi belajar siswa. Sedangkan judul yang saya ambil “Implementasi 
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Metode Diskusi Dalam Membudayakan Keaktifan Dan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas X Pada Mata Pelajaran PAI Di Smk Negeri 1 Jenangan Ponorogo”. 

Adapun Kesamaan dalam ke 3 skripsi tersebut adalah Implementasi metode 

guna dalam Membudayakan keaktifan dan prestasi belajar siswa dengan 

menggunakan metode diskusi.  

 

B. Kajian Teori 

1. Metode Diskusi  

a. Pengertian metode diskusi 

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu Methodos yang berasal 

dari kata ”Meta” dan “Hodos”. Kata Meta berarti melalui sedangkan 

Hodos berarti jalan, sehingga metode dapat diartikan sebagai jalan yang 

dilalui, cara melakukan sesuatu atau prosedur. Adapun dalam bahasa 

arab bisa bermakna “Minhaj, al-Wasilah, Al Raifiyah, Al-Thariqoh” 

yang artinya jalan atau cara yang harus ditempuh. Menurut para ahli 

pendidikan, misalnya Winkel, menyebut metode dengan istilah 

prosedur didaktif, Abdul Gharur dengan istilah strategi intruksional, 

James L Phopan dengan istilah transaksi, sedangkan menurut Mudhofir 

dengan istilah pendekatan.
8
 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanNya metode adalah salah 

satu jalan atau cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk 

                                                           
8
 Sunhaji, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), 38-39. 
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mencapai tujuan. Semakin tepat metode yang di gunakan maka semakin 

efektif pula pencapaian tujuan tersebut.  

Diskusi adalah suatu proses pertemuan dua atau lebih individu 

yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai 

tujuan atau sasaran yang sudah tentu melalui cara tukar menukar 

informasi,
9
 atau bisa dikatakan suatu cara penyampaiKan bahan 

pelajaran dimana guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengadakan perbincangan ilmiyah  tentang suatu topik guna 

mengumpulkan atau mengemukakan pendapat atau ide-ide dan 

pikiran,
10

 untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna membuat 

kesimpulan atau penyusun berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu 

masalah.
11

  

Metode diskusi merupakan salah satu metode yang diturunkan dari 

strategi pembelajaran partisipatif (Participative Teaching and 

Learning). Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang 

menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama 

metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab 

pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan peserta didik, serta 

untuk membuat suatu keputusan. Karena itu, diskusi bukanlah debat 

yang bersifat mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar 

pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-

                                                           
9
 Mulyono. Strategi Belajar Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global (Malang: 

UIN- Maliki Press, 2012), 90. 
10

 Annisatul Mufarroha, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Teras, 2009), 88.   
11

 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 

179. 
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sama. Dengan demikian metode diskusi adalah suatu cara penyajian 

bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para peserta 

didik (kelompok-kelompok peserta didik) untuk mengadakan 

perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatife pemecahan atas suatu 

masalah.
12

 

b. Tujuan metode diskusi  

Dalam hal ini tujuan menggunakan metode diskusi sangat penting 

karena untuk melatih peserta didik dalam menyalurkan kemampuan 

masing-masing di dalam forum diskusi, jadi tujuan metode diskusi 

yaitu: 

1) Metode diskusi menolong siswa untuk menyalurkan 

kemampuannya untuk memecahkan masalah tanpa selalu 

bergantung pada pendapat orang lain.  

2) Siswa mampu menyatakan pendapatnya secara lisan karena hal itu 

perlu untuk melatih kehidupan yang demokratis. 

3) Diskusi memberi kemungkinan kepada siswa untuk belajar 

berpartisipasi dalam berbicara untuk memecahkan suatu masalah 

bersama. 
13

 

c. Factor-faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilannya metode 

diskusi 

1) Kepandaian dan kelincahan pemimpin diskusi. 

                                                           
12

 Mulyono. Strategi Belajar Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global, 90-91. 
13

 Abu Ahmadi, Joko Tri Prasetyo, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Setia, 

1997), 57.  
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2) Jelas tidaknya masalah dan tujuan yang dirumuskan. 

3) Partisipasi dari segi anggotan. 

4) Terciptanya situasi yang merangsang jalannya diskusi. 

5) Mengusahakan masalah cukup problematik dan merangsang siswa 

berfikir.
14

 

d. Macam-macam metode diskusi 

1) The social problema meeting  

Berbincang-bincang dalam menyelesaikan masalah di kelas atau 

di sekolahnya dengan harapan semua siswa kepanggil untuk 

bertingkah laku sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. 

2) The open-ended meeting 

Para siswa berbincang-bincang mengenai masalah apa saja yang 

menghubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari dengan 

kehidupan mereka disekolah dengan sesuatu yang terjadi 

dilingkungan sekitar.  

3) The educational-diagnosis meeting  

Para siswa berbincang-bincang mengenai pembelajaran di kelas 

dengan maksud untuk saling mengoreksi pemahaman mereka atas 

pelajaran yang telah di terimanya agar masing-masing anggota 

memperoleh pemahaman yang baik dan benar.
15

 

e. Kelebihan dan kelemahan metode diskusi 

1) Kelebihan metode diskusi  

                                                           
14

 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Interaksi  Belajar Mengajar (Jakarta: Sinar 

Algensindo, 2000), 81.  
15

 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, 180.  
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a) Metode diskusi dapat merangsang peserta didik untuk lebih 

kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. 

b) Dapat melatih dan membiasakan diri bertukar pikiran dalam 

mengatasi setiap masalah. 

c) Dapat melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan 

pendapat atau gagasan secara verbal. 

d) Dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan 

pelajarannya masing-masing.
16

 

e) Disamping itu, diskusi juga melatih peserta didik untuk 

menghargai pendapat orang lain. 

2) Kelemahan metode diskusi 

a) Sulit menentukan topik masalah yang sesuai dengan tingkat 

peserta didik dan yang memiliki refrensi dengan lingkungan. 

b) Siswa yang pasif cenderung melepaskan tanggung jawab.
17

  

c) Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 

3 orang peserta didk yang memiliki keterampilan berbicara. 

d) Kadang-kadang dalam pembahasan diskusi meluas, sehingga 

kesimpulan diskusi menjadi kabur. 

e) Memerlukan waktu yang cukup panjang, kadang-kadang tidak 

sesuai dengan yang direncanakan. 

f) Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat 

emasional yang tidak terkontrol.
18

 

                                                           
16

 Ibid., 185.  
17

 Annisatul mufarrohah, Strategi Belajar Mengajar, 89. 



24 
 

 

 

 

2. Kebudayaan  

a. Pengertian Kebudayaan  

Secara etimologi budaya atau culture, dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia, adalah “pikiran, akal budi, hasil”. Sedangkan 

membudayakan adalah “mengajar supaya mempunya budaya, mendidik 

supaya beradab (berbudaya), membiasakan suatu perbuatan yang baik 

sehingga dianggap sebgai berbudaya.
19

 Dalam pemakaian sehari-hari, 

seorang biasanya mempersamakan pengertian budaya dengan tradisi. 

Dalam hal ini tradisi diartikan sebagai ide-ide umum, sikap dan 

kebiasaan dari masyarakat yang nampak dari perilaku sehari-hari yang 

menjadi kebiasaan dari kelompok dalam masyarakat tersebut. Menurut 

Deal dan Kennedy yang dikutip oleh Jenifer Nias budaya itu 

menekankan pada orientasi tujuan (keyakinan, nilai-nilai, tujuan) baik 

tindakan (adat, kebiasaan, melalui bertindak) yang menyebabkan dan 

memungkinkan adanya normal maka kebudayaan itu mempengaruhi 

perilaku manusia karena setiap orang akan menampilkan 

kebudayaannya ketika bertindak. Selain itu, kebudayaan melibatkan 

karakteristik suatu kelompok manusia dan bukan sekedar individu. 

Jadi, dari budaya itulah nantinya yang memunculkan adanya suatu 

sistem yang memilki unsur-unsur seperti, adat, nilai-nilai, dan tujuan 

yang nantinya akan diimplementasikan dalam sebuah organisasi atau 

                                                                                                                                                               
18  Mulyono. Strategi Belajar Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global, 92-93. 
19
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suatu kelompok masyarakat. Jika itu terjadi maka muncullah sebuah 

tindakan-tindakan yang akan menjadi adat atau kebiasaan dan melekat 

dalam diri seseorang yang disebut norma. Norma dapat berupa cara 

berbuat, kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang, tata kelakuan, 

dan adat istiadat. 

Williams berpendapat bahwa penggunaan istilah budaya dapat 

direfleksikan ke dalam tiga arus perubahan, yaitu:
20

 

1) Budaya mengacu pada perkembangan intelektual, spiritual, dan 

estetis dari seorang individu, sebuah kelompok, atau masyarakat. 

2) Budaya yang menggambarkan keseluruhan cara hidup, berkegiatan, 

keyakinan-keyakinan, dan adat kebiasaan sejumlah orang, 

kelompok, dan masyarakat. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan setiap sekolah 

mempunyai budayanya sendiri yang berupa serangkaian nilai, norma 

atau aturan dan kebiasaan yang telah membentuk perilaku dan 

hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya. 

Budaya sekolah merupakan asset yang bersifat unik dan tidak sama 

anatara sekolah satu dengan yang lainnya. Budaya sekolah dapat 

diamati melalui pencerminan hal-hal yang dapat diamati atau artifak. 

Artifak dapat diamati melalui aneka ritual sehari-hari di sekolah, 

berbagai upacara, benda-benda simbolik di sekolah, serta aktifitas yang 

berlangsung di sekolah. 

                                                           
20

 Mudji Sutrisno Dan Hendar Putranto, Teori-Teori Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 
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Budaya sekolah berfungsi memberi pemahaman pada siswa akan 

pentingnya makna dan symbol yang telah diciptakan oleh sejumlah 

kebudayaan.
21

 Meskipun setiap sekolah memiliki kebudayaan pada 

setiap budayanya mengenai visi, misi, dan tujuan. Hanya saja yang 

membedakan itu adalah bentuk kebudayaan dan cara untuk 

merealisasikan budaya sekolah tersebut sesuai dengan basis social dan 

kebudayaan dari sekolah. 

 

b. Ciri-Ciri Budaya Sekolah 

Dalam lingkup tatanan dan pola yang menjadi karakteristik 

sekolah, kebudayaan memiliki dimensi yang dapat diukur yang menjadi 

ciri budaya sekolah, seperti;
22

 

1) Tingkat tanggung jawab kebebasan dan independensi warga atau 

personil sekolah, komite sekolah, dan lainnya dalam berinisiatif. 

2) Sejauh mana para personil sekolah dianjurkan dalam bertindak 

progresif, inovatif dan berani mengambil resiko. 

3) Sejauh mana sekolah menciptakan dengan jelas, visi, misi, tujuan, 

sasaran sekolah, dan upaya mewujudkannya. 

4) Sejauh mana unit-unit dalam sekolah didorong untuk bekerja 

dengan cara terkoordinasi. 
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5) Tingkat sejauh mana kepala sekolah memberi informasi yang jelas, 

bantuan serta dukungan terhadap personil sekolah. 

6) Jumlah pengaturan dan pengawasana langsung yang digunakan 

untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku personil sekolah. 

7) Sejauh mana para personil sekolah mengidentifiksikan dirinya 

secara keseluruhan dengan sekolah ketimbang dengan kelompok 

kerja tertentu atau bidang keahlian profesinal. 

8) Sejauh mana alokasi imbalan (reward) diberikan berdasarkan atas 

kriteria prestasi. 

9) Sejauh mana personil sekolah didorong untuk mengemukakan 

konflik dan kritik secara terbuka. 

10) Sejauh mana komunikasi antara personil sekolah dibtasi oleh 

hirarki yang formal. 

Dari sekian ciri yang ada, dapat dikatakan bahwa budaya sekolah 

bukan hanya refleksi dari sikap para warga sekolah, namun juga 

merupakan cerminan kepribadian sekolah yang ditunjukkan oleh 

perilaku individu dan kelompok dalam sebuah komunitas sekolah. 
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c.  Unsur-Unsur Budaya  

Menurut Mulyadi yang dikutip Barnawi dalam bukunya, unsur-

unsur yang terkandung dalam pengembangan budaya unggul adalah; 

1) Kepala sekolah mengartikulasikan visi dan misi sekolah. 

2) Nilai-nilai dan keyakinan organisasi sekolah 

3) Menciptakan symbol-simbol yang dapat memperkuat keunikan 

sekolah 

4) Membangun system reward yang sesuai dengan norma dan nilai 

yang ada di sekolah 

5) Membangun hubungan social dan emosional antara siswa, guru, dan 

masyarakat atas dasar komitmen dan misi organisasi sekolah 

6) Mendesain struktur organisasi sekolah 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa unsur 

terpenting dalam membangun budaya sekolah adalah kepemimpinan 

dari sekolah yang tegas dan tegas visi misinya, hubungan kerjasama 

antara pimpinan dan guru, dan nila-nilai budaya yang diterapkan dalam 

sekolah. Jadi, di dalam lingkungan sekolah terdapat norma-norma yang 

harus ditaati dan dilaksanakan seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. 

Dengan memahami bahwa sekolah merupakan sebuah organisasi 

yang memilii struktur tertentu dan melibatkan sejumlah orang dengan 

tugas dalam melaksanakan suatu fungsi untuk memenuhi suatu 

kebutuhan maka sekolah pun memiliki budaya yang dapat diartikan 



29 
 

 

 

sebagai nilai atau kebiasaan yang mengikat komponen-komponen di 

dalam sekolah yang terjadi melelui interaksi satu sama lain. 

3. Belajar Aktif  

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam penyelenggaraan jenis dan jenjang 

pendidikan, hal ini berarti keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan 

sangat tergantung pada keberhasilan proses belajar siswa di sekolah dan 

lingkungan di sekitarnya.
23

 Pada dasarnya belajar merupakan tahapan 

perubahan prilaku siswa yang relatife positif dan mantap sebagi hasil 

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Syah 

mengatakan bahwa belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri 

dari beberapa tahap. Salah satu tahapannya yaitu: 

1) Tahap acquisition, yaitu tahap perolehan informasi. 

2) Tahap storage, yaitu tahapan menyimpan informasi. 

3) Tahapan retrieval, tahapan pendekatan kembali kepada 

informasinya.
24

 

Adapun menurut pendapat para ahli tentang pengertian belajar 

diantaranya: Menurut Cronbach belajar adalah perubahan perilaku 

sebagai hasil dari suatu pengalaman. Tentu masih banyak lagi pendapat 

pakar terkait dengan pengertian belajar. Di balik perbedaan tersebut.
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1) setidaknya terdapat tiga kata kunci, yaitu proses, pengalaman, dan 

perilaku. Jadi belajar dapat diartikan sebagai proses yang di 

dalamnya dilakukan dengan berbagai pengalaman untuk 

menangkap suatu isi dan pesan dalam jangka waktu tertentu yang 

dapat membawa perubahan diri yang tercermin dalam 

perilakunya.
25

 

2) Hintzman menyatakan bahwa: “learning is a change in organism 

due to experience which can affect the organism’s behavior”. 

Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisasi 

(manusia atau hewan) disebabkan oleh perubahan-perubahan yang 

mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut.  

3) Howard L. Kingsleny. Menyatakan bahwa: “Learning is the 

process by whit behavior (in the broader sense) is originated or 

changed through practice or training “. belajar adalah proses 

ketika tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah 

melalui praktik atau latihan.
26

 

Demikian proses belajar dapat di lihat berhasi baik atau tidaknya 

belajar tergantung kepada bermacam-macam faktor-faktor, yang mana 

faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 
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1) Faktor yang ada pada diri pelajar itu sendiri yang kita sebut faktor 

individual. Faktor ini meliputi faktor kematangan, kecerdasan, 

latihan, motivasi, dan faktor pribadi. 

2) Faktor yang datang dari luar diri individu yang disebut faktor 

sosial, yang meliputi faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru 

dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan belajar-mengajar, 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial.
27

   

Demikian ke simpul dari uraian diatas bahwa dalam dunia 

pendidikan, belajar dapat dimaknai sebagai suatu proses yang 

menunjukan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada 

tahap akhirnya akan didapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan 

baru yang didapat dari akumulasi pengalaman dan pembelajaran. Hasil 

dari proses belajar tersebut diindikasikan dengan prestasi dan hasil 

belajar.
28

 

b. Tujuan Belajar 

Berbicara mengenai tujuan belajar, sebenarnya tujuan belajar itu 

sangat bervariasi. Sehingga tujuan belajar yang lebih merupakan hasil 

sampingan tercapai karena siswa menghidupi (to live in) suatu sistem 

lingkungan belajar tertentu, contohnya kemampuan berfikir kritis dan 

kreatif, sikap terbuka dan demokratis, dan menerima pendapat orang 

lain. Maka peranan guru dalam mengajar harus sudah memiliki rencana 
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dan menetapkan strategi belajar mengajar untuk mencapai instructional 

effects maupun nurturant effects.  

Dari uraian di atas dapat di simpulkan dan ditinjau secara umum, 

maka tujuan belajar itu ada tiga jenis, yakni: 

1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir. Pemilikan 

pengetahuan dan kemampuan berfikir sebagai suatu kesatuan 

yang berfikir tanpa bahan pengetahuan. Sebaliknya, kemampuan 

berfikir akan memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah yang 

memiliki kecenderungan lebih besar perkembangannya dalam 

kegiatan belajar. Maka dengan cara demikian, anak didik/siswa 

akan diberikan pengetahuan sehingga menambah pengetahuannya 

dan sekaligus merangsang anak didik untuk mencarinya sendiri 

kemudian mengembangkan melalui cara berfikir dalam rangka 

memperkaya pengetahuan.  

2) Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau perumusan konsep, juga memerlukan 

suatu keterampilan. Jadi soal keterampilan yang bersifat jasmani 

maupun rohani. Keterampilan jasmani adalah keterampilan-

keterampilan yang dapat dilihat dan diamati. Sedangkan rohani 

adalah bersifat abstrak tidak selalu berurusan dengan masalah-

masalah keterampilan yang dapat dilihat.  
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c. Belajar aktif  

Belajar aktif adalah seseorang yang selalu berbicara, 

mendengarkan, menulis, membaca, dan kemudian melakukan refleksi 

diri terhadap apa yang sudah dipelajari.
29

 Maka keaktifan belajar yang 

dialami oleh peserta didik berhubungan dengan segala aktivitas yang 

terjadi, baik secara fisik maupun non fisik. Keaktifan akan menciptakan 

situasi belajar yang aktif. Belajar yang aktif adalah suatu sistem belajar 

mengajar yang menekankan keatifan peserta didik, baik secar fisik, 

mental intelektual, maupun emosional guna memperoleh hasil belajar 

yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Tujuan dari belajar aktif adalah agar peserta didik mampu secara 

aktif memperoleh pengalaman belajar, mengembangkan kemampuan 

berfikir, menganalisis, menyintesis, menilai dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari.
30

 Sehingga belajar aktif sangat diperlukan oleh 

peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Adapun 

ketika peserta didik pasif, maka ia hanya akan menerima informasi dari 

guru saja, sehingga memiliki kecenderungan untuk cepat melupakan 

apa yang telah diberikan oleh guru.
31

  

Dalam penerapan belajar aktif seorang guru harus mampu membuat 

pelajaran yang menentang dan merangsang daya cipta siswa, sehingga 
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guru dapat menemukan gejala-gejala yang terdapat pada siswa dan bisa 

lebih menegaskan kembali bagi siswanya. 

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan oleh seorang guru dalam menerapkan belajar aktif. 

Sebagaimana di ungkapkan oleh semiawan dan zuhairini bahwa 

prinsip-prinsip pendekatan belajar aktif adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip-prinsip belajar aktif  

1) Prinsip motivasi. 

2) Prinsip latar atau konteks. 

3) Prinsip keterarahan dan fokus tertentu. 

4) Prinsip pengulangan. 

5) Prinsip hubungan social dan sosialisasi. 

6) Prinsip balikan dan penguatan.
32

 

Disimpulkan dari beberapa prinsip tersebut bahwasanya dalam 

proses belajar aktif diperlukanya kita sebagai seorang guru untuk 

selalu memperhatikan semua yang akan dilakukan seorang murid, 

agar siswa dapat lebih terarah dalam menghadapi proses belajar yang 

baik dan benar.  

b. Ciri-ciri belajar aktif  

Menurut panduan pembelajaran model ALIS (Active Learning In 

School, 2009), adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran berpusat pada siswa. 
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2) Pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata. 

3) Pembelajaran mendorong anak untuk berfikir tingkat tinggi. 

4) Pembelajaran melayani gaya pembelajaran anak yang berbeda-

beda. 

5) Pembelajaran mendorong anak untuk berinteraksi multiarah 

(siswa-guru). 

6) Pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media dan 

sumber pembelajaran. 

7) Pembelajaran berpusat pada anak. 

8) Penataan lingkungan belajar memudahkan siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar. 

9) Guru memantau proses belajar siswa. 

10) Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja anak.
33

 

c. Factor-faktor keaktifan belajar dan factor-faktor yang mempengaruhi 

keaktifan belajar.  

Menurut Gegne dan Briggs faktor-faktor yang dapat 

menumbuhkan timbulnya keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran adalah: 

1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, 

sehingga mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Menjelaskan tujuan intruksional (kemampuan dasar kepada 

peserta didik). 
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3) Mengingkatkan kompetensi belajar kepada peserta didik. 

4) Memberikan stimulus (masalah, topic, dan konsep yanga kan 

dipelajari).  

5) Memberikan petunjuk kepada peserta didik cara mempelajari. 

d. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar yaitu:  

1) Bagaimana cara seorang guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

2) Kecenderungan pembelajaran saat ini masih berpusat pada guru 

dengan bercerita dan ceramah. 

3) Kurangnya siswa terlibat aktif dalam proses bembelajaran. 

4) Tingakat kepemahaman siswa terhadap materi pelajaran rendah. 

5) Di samping itu, media jarang digunakan dalam pembealajaran 

sehingga pembelajaran menjadi kering adan kurang bermakna.
34

 

e. Kelebihan dan kelemahan belajar aktif 

1) Kelebihan belajar aktif 

a) Sangat menyenangkan. 

b) Menggunakan metode yang bervariasi. 

c) Menggunakan banyak media. 

d) Mengajak siswa untuk bertanggungjawab terhadap 

pembelajaran dan pendidikan mereka sendiri. 
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e) Dapat meningkatakan minat dan tantangan bagi guru karena 

mereka akan banyak belajar mengenai hal-hal baru, dan 

mereka tak sekedar bergantung pada metode ceramah. 

2) Kelemahan belajar aktif 

a) Keterbatasan waktu 

Waktu yang disediakan untuk pembelajaran sudah 

ditentukan sebelumnya, sehingga untuk kegiatan 

pembelajaran yang memakan waktu lama akan terputus 

menjadi dua atau lebih pertemuan. 

b) Ukuran kelas yang besar 

Kelas yang mepunyai jumlah peserta didik yang realatif 

banayak akan mempersulit terlaksananya kegiatan 

pembelajaran dengan belajar aktif. Kegiatan diskusi ini 

akan dapat memperoleh hasil yang optimal. 

c) Keterbatasan materi, peralatan dan semberdaya. 

Keterbatan materi, peralatan yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran serta sumberdaya akan 

menghambat kelancaran penerapan belajar aktif dalam 

pembelajaran. 
35

  

Adapun kesimpulan menurut penulis bahwasanya belajar aktif 

adalah untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang 

dimiliki oleh siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai hasil 
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belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi 

mereka yang dimiliki. Disamping itu, belajar aktif juga untuk 

menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses belajar. 

Dalam proses belajar mengajar akan lebih mudah dipahami serta 

lebih lama diingat siswa, apabila siswa dilibatkan secara aktif baik 

mental, fisik dan social. Pelaksanaan belajar aktif guru juga dapat 

menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi siswa agar 

proses belajar lebih efektif. 

3) Pembentukan sikap 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak 

akan terlepas dari soal penanaman nila-nilai, transfer of values. 

Oleh karena itu, guru tidak sadar tetapi betul-betul sebagai 

pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu, kepada anak 

didiknya. Dengan dilandasi nilai-nilai itu, anak didik/siswa akan 

tumbuh kesadaran dan kemauannya, untuk mempraktikkan segala 

sesuatu yang sudah dipelajarinya. Jadi pada intinya, tujuan belajar 

adalah ingin mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan 

penanaman sikap mental.
36

 

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa belajar 

adalah sesuatu pengalaman yang di peroleh para siswa untuk 

mencapai suatu ilmu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Yang 

mana hasil tersebut akan membawa mereka kedalam pengalaman 
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yang lebih luas. Sehingga dalam belajar siswa di perlukannya 

untuk bisa belajar lebih aktif agar mendapatkan suatu perestasi 

yang lebih baik.  

 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan 

siswa dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya 

seseorang dalam belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya 

untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa setelah proses belajar 

mengajar berlangsung.  

Adapun arti Prestasi adalah hasil diperoleh karena adanya aktivitas 

belajar yang dilakukan.
37

 Namun banyak orang yang beranggapan 

bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah mencari ilmu dan 

menuntut ilmu. Ada lagi yang lebih khusus mengartikan bahwa belajar 

adalah menyerap pengetahuan. Belajar adalah perubahan yang terjadi 

dalam tingkah laku manusia. Peroses tersebut tidak akan terjadi apa bila 

tidak ada suatu yang mendorong pribadi yang bersangkutan. Prestasi 

belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi 

merupakan hasil dari proses belajar. Memahami pengertian prestasi 

belajar secara garis belajar harus bertitik tolak kepada pengertian 
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belajar itu sendiri. Untuk itu para ahli mengemukakan pendapat yang 

berbeda-beda sesuai dengan pandangan yang mereka anut. Namun dari 

pendapat yang berbeda itu dapat kita temukan satu titik persamaan. 

Sehubung dengan prestasi belajar, poerwanto memberikan pengertian 

prestasi belajar yaitu “hasil yang di capai oleh seseorang dalam usaha 

belajar sebagaimana telah dinyatakan dalam rapot”. Selanjutnya winkel 

mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan 

belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan 

belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. 

Sedangkan menurut S. Nasution prestasi belajar adalah 

“kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan 

berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga 

aspek yakni: kognitif, efektif dan prikomotor, sebaiknya dikatakan 

prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi 

target dalam ketiga kriteria tersebut. Berdasarkan pengertian diatas, 

maka dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar merupakan tingkat 

kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan 

menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar 

mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan 

sesuatu dalam mempelajari materi pembelajaran yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah mengalami proses 

belajar mengajar. Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan yang telah 

dicapai siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu yang 
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dapat diketahui dan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh guru.
38

 

Adapun setelah diadakan evaluasi. Hasil belajar dari evaluasi dapat 

diperhatikan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa.  

Menurut Winkel yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah 

perubahan-perubahan yang tampak pada peserta didik akibat proses 

belajar. Lanawati prestasi belajar adalah hasil penelitian pendidik 

terhadap proses belajar dan hasil belajar siswa dengan tujuan 

instruksional yang menyangkut isi pelajaran dan prilaku yang 

diharapkan dari siswa.  

Bagi siswa, suatu prestasi belajar merupakan sesuatu yang sangat 

penting, karena belajar tersebut yang dalam penelitian ini dimaksud 

adalah nilai siswa setelah mengikuti test yang diberikan oleh guru yang 

merupakan suatu cerminan dari keberhasilan belajar siswa tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa prestasi 

belajar adalah sesuatu yang dicapai seseorang karena telah melakukan 

usaha untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang lebih 

baik. Dalam proses belajar tidak senantiasa berhasil, akan tetapi sering 

terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan kegagalan/setidaknya menjadi 

gangguan yang dapat menghambat kemajuan dan keberhasilan dalam 

belajar.  

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa faktor yang 

menyebabkan merosotnya nilai prestasi belajar siswa. Pada hakikatnya 
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faktor yang mempengaruhi prestasi belajar sama dengan factor yang 

mempengaruhi belajar, akan tetapi pada prestasi belajar ditekankan 

pada proses pelaksanaan.
39

  

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar disebabkan oleh 

beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, yaitu 

berasal dari dalam diri peserta didik yang bealajar, dan ada pula dari 

luar dirinya. Dalayono menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

memepengaruhi prestasi belajar adalah faktor internal (kesehatan, 

intelegensi, dan bakat, minat, motivasi, cara belajar) dan faktor 

eksternal (keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar). 

Sedangakan menurut Muhibin Syah menyatakan bahwa prestasi belajar 

dapat dipengaruhi oleh faktor internal (kadaan/kondisi jasmani dan 

rohani peserta didik) dan faktor eksternal (kondisi lingkungan di sekitar 

peserta didik) dan faktor pendekatan belajar (approach to learning) 

yang dapat digambarkan melalui table berikut:
40
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Ragam Faktor dan Elemennya 

Internal Eksternal Pendekatan Belajar 

Peserta Didik 

1. Aspek Fisiologi 

 Tonus jasmani  

 Mata dan telinga 

2. Aspek Psikologi 

 Inteligensi 

 Sikap 

 Minat 

 Bakat 

 Motivasi  

1. Lingkungan 

Sosial 

 Keluarga 

 Guru dan staf 

 Masyarakat 

 Teman  

2. Lingkungan 

Nonsisial 

 Rumah  

 Sekolah 

 Peralatan 

 Alam  

1. Pendekatan Tinggi  

 Speculative 

 Achieving 

2. Pendekatan 

Sedang  

 Analytical 

 Deep  

3. Pendekatan 

Rendah 

 Reproductive 

 Surface  

 

Adapun penjabaran dari table diatas factor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar diantaranya: 

a. Factor Internal 

1) Aspek fisiologis 

Factor internal, secara jasmaniah belajar seorang siswa 

dipengaruhi oleh kesehatan dan cacat tubuh. Sehat yang 

dimaksud oleh penulis berarti dalam keadaan baik segenap 

badan beserta kegiatan-kegiatan bebas dari penyakit. Seorang 

siswa yang dalam kondisi organ tubuh yang lemah, dapat 

menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi 
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yang dipelajarinya kurang atau tidak berbekas, yang dimaksud 

adalah kesulitan melakukan kegiatan belajar.  

Agar siswa dapat belajar dengan baik dan lancer 

seharusnya berusaha supaya kesehatan badannya terjamin 

dengan cara selalu mengkonsumsi makanan dan minuman 

yang bergizi tinggi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur 

dan menjaga kebersihan.  

Demikian pula apabila siswa memiliki cacat tubuh 

misalnya: indra pendengaran dan indra penglihatan tidak sehat, 

akan mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap 

informasi dan pengetahuan. Hal ini dapat diatasi dengan cara 

menggunakan alat bantu agar dapat mempengaruhi kecacatan 

tersebut.   

2) Aspek psikologis 

 Banyaknya faktor yang termasuk aspek psikologis yang 

dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas prestasi belajar 

siswa. Namun, diantara factor-faktor rohaniah siswa yang pada 

umumnya dipandang lebih esensial adalah sebagai berikut: 

tingkat kecerdasan atau intelgensi siswa, sikap siswa, bakat 

siswa, minat siswa dan motivasi. 
41

 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor lingkungan sosial (keluarga) 
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Faktor lingkungan keluarga salah satunya adalah factor 

ekstren yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Peran orang 

tua disini sangat dituntut untuk bertanggung jawab atas 

kemajuan studi anaknya, meskipun anak sudah mendapatkan 

bimbingan yang lebih baik dari dunia pendidikan yaitu sekolah 

akan tetapi apabila lingkungan keluarga kurang mendukung 

maka sia-sia apa yang telah diperoleh anak dari sekolah. 

2) Faktor lingkungan non sosial (sekolah) 

Karena sekolah merupakan factor eksternal kedua yang 

dapat mempengaruhi belajar siswa maka cara yang digunakan 

oleh seorang pengajar dalam memberikan suatu pelajaran dan 

bimbingan seringkali besar pengaruhnya terhadap anak didik 

dalam menyelesaikan studinya. Memang tidak bisa dipungkiri, 

bahwa ada sebagian pengajaran yang diberikan pelajarannya 

apakah dengan kurang didaktis, tanpa memperhatikan apakah 

siswa mengerti dengan cara apa yang diberikannya, bicara 

kurang jelas, sehingga siswa kurang mengerti atau tidak bisa 

mengikuti proses belajar mengajar dengan baik.  

Maka hendaknya guru haruslah memiliki kreativitas dan 

aktivitas dalam menyampaikan materi pelajaran pada siswa, 

sehingga dapat memperkuat struktur kognitif siswa dan paham 

dalam proses belajar. 
42
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3) Faktor Pendekatan Belajar 

Disamping factor internal dan faktor eksternal siswa 

sebagai mana telah dipaparkan diatas, faktor pendekaatn 

belajar juga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Faktor pendekatan belajar adalah segala cara atau strategi yang 

digurunkan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi 

proses mempelajari materi tertentu. 
43

 

Jadi dapat disimpulkan faktor intern, faktor ekstern dan 

faktor pendekatan belajar yang mempengaruhi dalam 

pencapaian prestasi belajar siswa haruslah diatur sebaik 

mungkin agar terjadi kesinambungan. Karena dari faktor-

faktor diatas sangatlah berkaitan erat hubungan dengan 

semuanya saling mendukung maka keberhasilan siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajar seperti apa yang diharapkan.  

 

c. Jenis-jenis prestasi belajar 

Pada dasarnya upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui 

ukuran dan data hasil belajar siswa adalah mengetahui garis-garis 

besar (petunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan dengan jenis 

prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. Bentuk perubahan 

tingkah laku secara ilegal sebagai hasil belajar dapat digolongkan 

dalam tiga jenis atau klasifikasi. Dalam mengembangkan jenis-jenis 
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prestasi atau hasil belajar ini, Bloom dalam bukunya, “the Taxonomy 

of Educational Objectives” yang kemudian di kenal popular dengan 

teori “Taxonomy Bloom” mengungkapkan ketiga jenis prestasi atau 

hasil belajar. Jenis prestasi belajar terdiri dari tiga diantaranya: 

1) Prestasi kognitif. 

Prestasi belajar kognitif pada dasarnya berkaitan dengan 

perkembangan kognitif peserta didik yang memiliki arti 

pengenalan, yang mengacu kepada proses mengetahui maupun 

kepada pengetahuan itu sendiri.  Dengan kata lain, kognitif 

merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses 

berfikir, yaitu kemampuan dan aktifitas otak untuk 

mengembangkan kemampuan rasional diantaranya: pengetahuan 

hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sistematis dan 

evaluasi. 

2) Prestasi afektif. 

Prestasi belajar afektif meliputi, receiving atau attending, 

responding (jawaban), valuing (penilaian), organisasi, 

karakteristik nilai atau internalisasi nilai.  

3) Prestasi psikomotorik.
44

 

Prestasi belajar psikomotorik meliputi perilaku gerakan-

gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik dan 

kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan 
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berkembang jika sering di praktekkan ini dapat diukur 

berdasarkan jarak, kecepatan, teknik dan cara pelaksanaan. 

Dalam aspek psikomotorik terdapat tujuh kategori diantaranya: 

peniruan, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon 

tampak kompleks, adaptasi dan penciptaan.  

 

d. Fungsi Prestasi 

Menurut pendapat para ahli, dalam kegiatan pembelajara 

prestasi ini memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Diantara 

fungsi-fungsi prestasi belajar sebagaiamana dikatakan oleh Z. 

Arifin adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai indikator kwalitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasi oleh peserta didik (siswa). 

b. Sebagai pemuasan hasrat ingin tahu. 

c. Sebagai bahan informasi dan inivasi pendidikan. 

d. Sebagai indikator intern dan ekstern dan institusi pendidikan. 

e. Dapat dijadikan indicator terhadap daya serap/atau kecerdasan 

peserta didik. 
45
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BAB III 

METODE PANELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif beruapa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
46

 Data yang 

sajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar. Laporan penelitian 

memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan dukungan fakta pada 

penyajian. Data ini mencakup transkip dan dukungan fakta pada penyajian. 

Data ini mencakup transkip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen 

lainya. 

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif 

digunakan karena beberapa pertimbangan, satu, menyesuaikan metode 

kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, 

metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan 

setting penelitian, dan mampu melakukan penajaman terhadap pola-pola 

nilai-nilai yang dihadapi. 
47
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Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian 

kualitatif ini adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis 

fenomena atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau 
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masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang. 

Disamping itu merupakan penyelidikan secara rinci atau setting, subyek 

tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian kualitatif 

merupakan penelitian interaktif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam 

pengalaman yang berkelanjutan, peneliti juga memperoleh entri dalam lokasi 

penelitian dan masalah-masalah etis yang bisa muncul secara tiba-tiba.
48

 Ciri 

khas peneliti kualitatif adalah tidak bisa dipisahkan dari pengamatan peran 

serta (participant –observation) yaitu penelitian yang bercirikan interaksi 

social yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek. Dan 

selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis 

dan catatan tersebut berlaku tanpa gangguan, oleh karena itu peran penelitian 

yang menentukan keseluruhan skenarionya.
49

 untuk itu dalam penelitian ini 

peneliti bersifat sebagai instrument kunci, partisipasi penuh sekaligus 

pengetahuan data, sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang.  

 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di SMK Negeri 1 Jenangan 

yang beralamat Jl. Niken Gandini No. 98, Setono, Jenangan, Ponorogo. 

Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan negeri yang cukup berkualitas. 
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Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah penerapan metode diskusi di 

sekolah tersebut dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa 

tersebut sudah maksimal apa belum.  

 

4. Data dan Sumber Data 

Menurut Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian 

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.
50

 Adapun menurut Lofland, 

seperti dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain.
51

 Untuk dapat memperoleh fakta dalam penelitian ini, maka peneliti 

memanfaatkan dua sumber fakta, yaitu; 

a. Sumber data manusia, meliputi kepala sekolah, Guru, siswa dan peran 

komite. 

b. Sumber data non manusia, meliputi dokumentasi dan hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian.   

 

5. Prosedur Pegumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan paling utama dalam penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui prosedur pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. 
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Beberapa prosedur pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian 

ini adalah Dalam kualitatif, prosedur pengumpulan data banyak pada 

Observasi. Observasi berperan serta (participant Observasi) wawancara 

mendalam (Indepth Interview) dan Dokumentasi (Dokument Review). 

1. Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

mengenai gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis obsevasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat 

(peneliti hanya dapat mengamati) dan hanya sebagai pengamat 

independen. Pengumpulan data dengan Observasi nonpartisipan ini tidak 

akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat 

makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang 

terucapkan dan tertulis.
52

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

satu topik tertentu. Dalam penelitian ini objek yang diwawancarai meliputi 

siswa, guru PAI dan kepala sekolah. 

Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah wawancara semi terstruktur, adalah proses wawancara yang 

menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik 

dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel dari pada 
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wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada 

informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan 

pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan 

pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang 

diinginkan. 53
 

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen 

sendiri dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Sedang dokumentasi yang ingin kami cari dalam penelitian ini 

meliputi dokumen proses pembelajaran PAI menggunakan metode diskusi 

serta beberapa hasil wawancara yang kami hasilkan. 
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6. Teknik Analisis Data 

Dalam hal analisi data kualitatif, bogdan mengatakan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unit-unit, melakukan sintese, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
54

 Aktivitas dalam analisis data yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang di peroleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup 

banyak dalam reduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang 

akan dicapai, yaitu berupa hasil temuan. 

2. Data Display (penyajian data) 
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Setelah berjalannya data reduksi seloanjutnya penyajian data yang 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara 

kategori, dan sejenisnya.  

3. Conclusion Drawing/Verification 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten 

dalam peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
55

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan kredibilitas, 

tranferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas. Uji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

tringulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif. dan member 

cheek.
56

 

Pengujian transferability bagi peneliti naturalistik, nilai transfer 

bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat 

digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain Peneliti sendiri tidak 

menjamin "validitas eksternal" ini, oleh karena itu, supaya orang lain dapat 

memahami basil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat 
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laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat 

dipercaya. 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Uji confirmability 

mirip dengan uji debendability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan 

secara bersamaan. Menguji confirmabiliy berarti menguji hasil penelitian, 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan 

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 

memenuhi standar confirmability.
57

 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian  

Tahap-tahap penelitian kualitatif menurut Bogdan ada tiga tahap yaitu: 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.  

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lanagan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis, yang meliputi kensep dasar, menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis, dan bekerja dengan hipotesis. 
58
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Sejarah Berdirinya SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo SMK 

Negeri I Jenangan berdiri pada tahun 1964 hasil prakarsa pemerintah 

daerah dan dunia usaha atau dunia industri di ponorogo yang pada saat 

itu disebut STM (Sekolah Tegnologi Menengah) Persiapan Negeri 

Ponorogo. Secara resmi lembaga ini menjaadi STM Negeri Ponorogo 

berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 

148/diprt/BI/66 tanggal 1 Pebruari 1966. Perubahan STM Negeri 

Ponorogo menjadi SMK Negeri 1 Jenangan berdasarkan SK 

Mendikbud nomor 036/0/1997 tanggal 7 maret 1997 dan telah 

memiliki status akreditasi A. 

SMK Negeri 1 Jenangan menyelenggarakan diklat terhadap kurang 

lebih 1779 siswa secara reguler dengan delapan bidang program 

keahlian meliputi: Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Elektronika 

Industri, Teknik Otomasi Industri, Teknik Gambar Bangunan, Teknik 

Konstruksi Kayu, Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan (Welding), 

dan Teknik Sepeda Motor. 
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Selain memberikan 8 program keahlian juga tedapat mata pelajaran 

umum dan agama seperti Bahasa Indonesia, matematika, fisika, bahasa 

inggris dan PAI (Pendidikan Agama Islam) yang juga disampaikan 

sebagai pengembangan ilmu pengetahun siswa SMK. Terkait dengan 

penelitian ini yang tertuju pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, 

penyampaian materi agama juga menjadi hal penting di SMK Negeri 1 

Jenangan pada khususnya sebagai landasan kehidupan yang religius.
59

 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 

1 Jenangan Ponorogo 

Setiap Organisasi atau institusi dalam melaksanakan aktifitasnya 

selalu bertumpu pada garis-garis besar kebijakan yang telah 

ditetapkan. Salah satu garis-garis besar yang dijadikan acuan dalam 

setiap usaha yang dilaksanakan adalah visi, misi dan tujuan yang 

diemban oleh organisasi atau institusi tersebut. 

Adapun visi, misi dan tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo sebagai berikut: 

a. Visi 

“Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan yang unggul 

dan berdaya saing tinggi dalam persaingan global”.  
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b. Misi  

Misi dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Jenangan Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan dalam berbagai 

jenjang kompetensi. 

2) Menyiapkan tamatan yang memiliki keunggulan dalam bidag 

keterampilan, kejujuran, kreativitas untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan dan mampu bersaing dalam era glonal. 

3) Melaksanakan pengembanagn dan meningkatkan mutu 

pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. 

4) Mewujudkan pendidikan untuk menjaga daya dukung alam dan 

tindakan pelestarian, mencegah pencemaran dan kerusakan 

lingkuhan hidup, sehingga tercipta kondisi belajar dan bekerja 

yang nyaman dan produktif.
60

 

 

c. Tujuan Sekolah 

1) Penambahan dan peningkatan kualitas sarana belajar untuk  

memenuhi standar  

2) Penyediaan dan penyusunan materi, bahan ajar untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran  

3) Meningkatkan kompetensi pedagogik, vokasi dan aspek  

lingkungan bagi tenaga pendidik  
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4) Mengembangkan kurikulum berkarakter dan berbudaya 

lingkungan secara terintegrasi  

5) Peningkatan kualitas ingkungan sekolah untuk mewujudkan 

green, cleaan and healt  

6) Mengembangkan sistem pendidikan untuk menghasilkan 

tamatan yang kompeten dan cinta lingkungan hidup  

7) Menerapkan penerapan teaching industri melalui 

pengembangan  

produk praktek dan berbudaya lingkungan 

8) Melaksanakan pembelajaran kewirausahaan praktis  

9) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

mengembangkan pendidikan, peningkatan kualitas tamatan dan  

keterserapan tamatan  

10) Menyiapkan sekolah menuju implementasi SMM ISO: 

14000.
61

 

 

3. Letak Geografis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Jenangan Ponorogo 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo beralamatkan di jalan Niken 

Gandini, No. 98 RT 01/RW 01, Desa Setono, Kecamatan Jenangan, 

Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur. Sekolah ini terletak di 

sebelah timur jalan utama ke arah Kota Madiun dan Ponorogo, di 
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sebelah barat merupakan pemukiman padat penduduk yang terdiri atas 

lembaga pendidikan maupun pertokoan, disebelah utara dan selatan 

juga demikian terdapat industri yang menawarkan jasa seperti bengkel, 

pertukangan maupun pengelasan, disebelah timus SMK terdapat lahan 

pertanian yang cukup luas berupa lahan padi milik warga sekitar. luas 

lahan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tersedia 30,048 m2 dan 

terbangun seluas 7,062,25 m2. 

Ini menunjukkan bahwa letak SMK Negeri 1 Jenangan terletak 

pada tempat yang strategis untuk kegiatan pembelajaran siswa, karena 

mudah dijangkau. Selain itu tempatnya tidak berada dilingkungan yang 

sibuk kegiatan masyarakat, jadi guru maupun siswa cukup nyaman 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
62

  

 

4. Keadaan Guru dan Murid 

Tenaga pengajar yang terdapat di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo berjumlah sekitar 200 tenaga ahli dengan lulusan perguruan 

tinggi yang terpercaya, khusus untuk tenaga pengajar materi 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di ampu oleh 6 guru 

sebagai berikut:  
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Table 4.1 

Daftar Guru PAI dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

No Nama Guru Gelar Keterangan 

1  M. Qomaruddin M .Pd Aktif 

2 Shokib Drs Aktif 

3 Muhammad Ihsan S. Ag Aktif 

4 Muhammad Widyo 

Nugroho 

S. Pd.I Aktif 

5 Ahmad muzakky M.Pd.I Aktif 

6 Anwaruddin S. Ag Aktif 

7 Mellin  S. Ag Aktif 

8 Fariha  S. Ag Aktif 

  

Siswa kelas X di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo berjumlah 

sekitar 714 siswa yang tersebar di 8 diklat/juruan yang terdapat di 

sekolah ini, berikut ini adalah jumlah siswa tiap kelas di kelas X:  

 

Tabel 4.2. 

Daftar kelas X SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

No  Kelas Keterangan  Jumlah  

1 X T KKY A Teknik Kontruksi 

Kayu 

37 

2 X T KKY B Teknik Kontruksi 

Kayu 

37 

3 X T GB A Teknik Gambar  38 
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Bangunan  

4 X T GB B Teknik Gambar  

Bangunan 

38 

5 X T GB C Teknik Gambar  

Bangunan 

37 

6 X RPL A Rekayasa Perangkat  
Lunak  

37 

7 X RPL B Rekayasa Perangkat  
Lunak  

38 

8 X RPL C Rekayasa Perangkat  

Lunak  

37 

9 X T LAS Teknik Las 38 

10 X EI A Elektronk Industri 38 

11 X EI B Elektronk Industri 38 

12 X T OI A Otomotif Industri 37 

13 X T OI B Otomotif Industri 38 

14 X T Pm A Teknik Permesinan 37 

15 X T Pm B Teknik Permesinan 38 

16 X T Pm C Teknik Permesinan 38 

17 X T Pm D Teknik Permesinan 38 

18 X TSM A Teknik Sepeda 

Motor 

37 

19 X TSM B Teknik Sepeda 

Motor 

38 

Jumlah  714 

 

1. Sarana Prasarana di SMK Negeri 1 Jenangan 

SMK Negeri 1 Jenangan, berada di lingkungan yang secara 

kondusif ideal untuk penyelenggaraan proses pendidikan, luas areal 

kampus memada (3,5 Ha) dengan lingkungan yang tertata kemudahan 

akses 64 transportasi publik dengan lokasi di pinggiran kota Ponorogo. 
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Berikut ini merupakan sarana prasarana kegiatan akademis: Ruang 

Teori, Ruang gambar, Perpustakaan, Digital Library & layanan 

Internet, Laboratorium Komputer & Jaringan, Laboratorium Sistem 

Kontrol, Laboratorium Motor Listrik & Elektronika Daya, Work 

bench, Bengkel Kerja Mesin, Bengkel Kerja Plat & Las, Sarana Olah 

raga terpadu (joging track, lap. Volley, lap. Basket, dll).
63

  

Berikut ini adalah ruang yang menunjang pembelajaran PAI dan 

Budi Pekerti, di antaranya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3. 

 Daftar Sarana Prasaran Menunjang Pembelajaran 

No Ruang Luas Jumlah Keterangan 

1 Ruang Teori  ± 2.592 m2 36 Baik 

2 Masjid  ± 150 m2 1 Baik 

3 Perpustakaan ± 192 m2 1 Baik 

4 Kantor guru ± 288 m2 1 Baik 

5 Kantor TU ± 192 m2 1 Baik 

6 Kantor BK ± 150 m2 1 Baik 

7 Lapangan upacara ± 400 m2 1 Baik 

8 Ruang osis ± 72 m2 1 Baik 

9 Ruang UKS  ± 72 m2 1 Baik 

 

 

B. Diskripsi Data Khusus 

1. Latar Belakang Implementasi Metode Diskusi dalam Membudayakan 

Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Kelas X TPM.A Mata Pelajaran 

PAI di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 
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Pada era modern saat ini pendidikan keagamaan sangat penting dalam 

menyeimbangkan antara perkembangan teknologi dan penyalahgunaanya. 

Sehingga harus ditanamkan pendidikan keagamaan sejak dini untuk 

mewujudkan perubahan dalam aspek kehidupan. Karena saat ini yang 

dibutuhkan dalam suatu perubahan paradigma dari pendidikan untuk 

menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat 

sehingga mewujudkan masyarakat madani. Mencermati realita sosial 

pendidikan agama islam untuk saat ini, banyak perubahan pengembangan 

pada lembaga pendidikan islam, salah satunya adalah penyampaian materi 

pada siswa atau anak didik. Sehingga pendidikan yang diberikan tersebut 

bisa menjadikan suatu contoh yang baik bagi siswa. Adapun suatu cara 

yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk menumbuhkan 

semangat belajar para siswa, Perlu adanya inovasi dalam metode 

mengajar.  

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah salah satu sekolah yang 

berstandar internasioanl. Melihat dari sekolah sudah tergambarkan 

bagaimana proses dalam pembelajaran. Sebagaimana mayoritas siswa di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah 90% Laki-laki dan 10% 

Perempuan. Sehingga dalam proses pembelajaran perlu adanya suatu 

tekanan yang sangat matang untuk melatih dan memberikan suatu arahan 

kepada siswa. 

Adapun program yang diterapkan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo yaitu program pemerintah workshop. Yang mana program 
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tersebut untuk membimbing guru dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Hal ini sudah di terapkan oleh sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

agar guru PAI dalam menyampaikan materi di kelas lebih ditingkatkan. 

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Lukito, selaku 

Waka Kurikulum, yaitu:  

“Program yang saat ini workshop yang diadakan PKB ini 

dilaksanakan di kabupaten karena merupakan gabungan dari guru-

guru se-kabupaten untuk seminar ada yang di luar kota dan ada yang 

di ponorogo. Adapun untuk yang di luar kota sekolah SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo selalu mengirim beberapa gurunya”.
64

 

Dalam pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa untuk menjadi 

seorang guru profesioanal maka diperlukannya suatu pembenahan pada 

guru saat proses pembelajaran. Sehingga siswa yang mereka didik bisa 

menjadi lebih baik. Program pemerintah tersebut sangat mendukung bagi 

guru dalam proses belajar mengajar. 

Adapun hal lain yang di terapkan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo selain program pemerintah yaitu, proses perencanaan, dalam 

mengawali proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

seorang guru wajib menyiapkan proses perencanaan ketika akan 

melaksanakan proses belajar mengajar, seperti dalam penyusunan RPP.  

Hal ini disampaikan oleh bapak Muhammad Ikhsan, selaku guru PAI, 

yaitu: 

“Proses perencanaannya adalah merencanakan kegiatan seperti 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Program 

Semester (Proses), Program Tahunan (Prota)”.
65
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Hal ini terbukti pada saat peneliti melakukan observasi di kelas X 

TPM.A, yang mana sebelum proses pembelajaran di mulai seorang guru 

harus membuat RPP agar proses pembelajaran menjadi lebih teratur dan 

tersusun. 

Dengan hal ini proses perencanaan dapat menunjang pada proses 

belajar anak menjadi lebih baik, yang mana guru perlu melaksanaan proses 

pembelajaran untuk mengetahui apa yang telah guru rencanakan dengan 

yang guru lakukan. Hal ini dilakukan karena sebagai bukti guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar berhasil. 

Adapun proses perencanaan dalam pelaksanaan belajar siswa di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo untuk menunjang proses belajar anak 

menjadi lebih baik, hal paling utama dilakukan dengan cara menggunakan 

metode. hal ini disampaikan oleh bapak Muhammad Ikhsan, selaku guru 

PAI, yaitu: 

“Banyak metode yang digunakan, tetapi dalam penggunaanya perlu 

adanya suatu penyesuaian dengan materi yang akan disampaikan”.   

 

Hal ini terbukti ketika peneliti melakukan observasi yang mana guru 

belum melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dalam proses 

pembelajaran atau belum adanya penyesuaian guru dalam memilih 

metode. Sehingga metode yang guru gunakan dalam proses belajar 

mengajar monoton. 

Adapun dalam proses pembelajaran PAI siswa SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo terkadang siswa kurang adanya ketertarikan pada mata 
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pelajaran PAI. Sebagaimana guru terlalu monoton pada metode yang 

digunakan disetiap pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh bapak Lukito, 

selaku Waka Kurikulum, yaitu:  

“Karena sebagian guru belum terlalu menguasai metode pembelajaran, 

sehingga dalam proses belajar guru hanya menggunakan metode yang 

diketahui saja, contohnya seperti metode ceramah. Sehingga metode 

tersebut menjadikan siswa kurang adanya ketertarikan dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan guru juga terlalu monoton dalam 

penyampaian”.
66

 

 

Hal ini juga di perkuat oleh Bangkit Sri Sadono, selaku siswa kelas X 

TPM.A, yaitu: 

“Terkadang guru hanya bercerita dan ceramah, Kemudian dilanjutkan 

untuk membaca buku masing-masing dan nanti diberikan pertanyaan.” 

 

Hal ini juga diperkuat oleh Biyas Fauza Qomara, selaku siswa kelas X 

TPM.A, yaitu: 

 

“Kalau menurut saya kak, guru PAI dalam menyampaikan materi 

terlalu monoton. Sehingga teman-teman merasa bosan dan tidak minat 

pada mata pelajaran PAI”.
67

 

 

Kemudian hal ini terbukti ketika peneliti melakukan observasi yang 

mana pada saat itu guru hanya memberikan ceramah dan materi yang ada 

di buku saja. Sehingga siswa tidak bersemangat dalam proses belajar, 

begitu pula siswa menjadi tertidur dan bermain Hendphon sendiri. 

Melihat hasil dari data diatas dapat di simpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo guru PAI dalam 

menyampaikan materi kurang adanya tekanan dalam metode dan guru 

                                                           
66

 Lihat Lampiran Wawancara No. 01/1-W/22-XII/2019. 
67

Lihat Lampiran Wawancara No. 02/1-D/22-XII/2019. 



70 
 

 
 

terlalu monoton dalam menyampaikan materi. Sehingga mengakibatkan 

siswa tidak menyukai mata pelajaran PAI. 

Melihat hasil siswa pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo sangat kurang dan sebagian siswa kurang menyukai 

pelajaran PAI, maka pihak sekolah menerapkan metode yang cocok untuk 

siswa.  Metode tersebut yaitu metode diskusi. Hal ini disampaikan oleh 

bapak Muhammad Ikhsan, selaku guru PAI, yaitu: 

“Untuk menanggulangi kurangnya minat siswa dalam pembelajaran 

PAI, selaku guru PAI menetapkan metode yang cocok dan bisa 

manjadi panutan siswa manjadi lebih baik yaitu menggunakan metode 

diskusi. Hal ini sudah di tetapkan pada tanggal 3 Desember 2018. 

Adapun hal ini di lakukan guna meningkatkan hasil belajar siswa”. 

 

Hal ini terbukti pada saat peneliti melakukan observasi pada proses 

pembelajaran berlangsung. Yang mana guru sudah menerapkan metode 

diskusi guna meningkatkan belajara siswa menjadi lebih baik.  

Implementasi metode diskusi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

mempunyai suatu tujuan agar siswa bisa lebih aktif dalam proses belajar. 

Sebagaiman metode diskusi dipilih guru dalam pembelajaran PAI guna 

dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam proses belajar.  

Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Ikhsan, selaku guru PAI 

yaitu: 

“Tujuan diterapkannya metode diskusi di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo untuk mencari pokok permasalahan dalam proses belajar 

siswa. Dan mengajak siswa untuk dapat menyelesaikan suatu 

permasalah dalam belajar secara bersama-sama. Hal ini dilakukan 

juga guna untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa 

menjadi lebih baik”.
68
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Dengan ini hasil observasi sesuai dengan yang dilakukan oleh peneliti 

pada saat guru melakukan pembelajaran didalam kelas. Yang mana siswa 

pada saat itu diminta untuk menyelesaikan suatu tugas dari guru dalam 

sebuah kelompok dan harus menyelesaikan dengan jangka waktu 15 menit. 

Hal ini sangat terlihat antusias siswa dalam memecahkan masalah. 

Adapun hal ini juga diperkuat oleh Arif Firman Fadila, selaku siswa 

kelas X TPM.A, yaitu: 

“Cara mengajar guru PAI ini kadang kita belajar teralu serius dan 

kadang juga kita belajar sambil bermain yang mana bermainnya 

masih dalam lingkup pembelajaran. Sehingga tidak terlalu 

membosankan bagi teman-teman yang mengikuti pembelajaran 

PAI”. 

 

Hal ini juga diperkuat oleh Bagus Prayoga, selaku siswa kelas X 

TPM.A yaitu: 

 

“Ia, Contohnya seperti menggunakan metode diskusi”. Pada awalnya 

semua teman-teman diminta untuk membentuk kelompok kemudian 

guru memberikan tugas masing-masing pada setiap kelompok untuk 

memutarkan spidol kepada teman-teman sambil bernyanyi ketika 

lagu tersebut berhenti maka yang memegang spidol tersebut harus 

menjawab pertanyaan”.
69

 

 

Dan hal ini terbukti pada saat peneliti melakukan observasi di kelas X 

TPM.A, pada saat itu guru memberikan permainan menyebutkan bacaan 

hadist “Adab Berpakaian” beserta artinya secara berputar. Dan yang tidak 

dapat menjawab harus mendapatkan hukuman. Adapun dalam kegiatan 

belajar ini siswasangat bersemangat terhadap pelajaran PAI dengan 

menggunakan metode diskusi. 
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Dari penerapan metode tersebut hasil evaluasi sangat bagus dan selalu 

meningkat. Hal ini disampaikan oleh bapak Muhammad Ikhsan, selaku 

guru PAI, yaitu: 

“Hasil nilainya sangat bagus, dan memenuhi hasil KKM siswa”.
70

 

 

Hal ini terbukti pada saat peneliti melakukan observasi pada proses 

pembelajaran berlangsung. Yang mana nilai siswa sangat bagus dan 

memenuhi rata-rata. Hal ini dapat di buktikan dengan hasil nilai rata-rata 

siswa UAS dan UTS pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pada mata 

pelajaran PAI.  

Dalam hal pembelajaran disini peneliti melakukan observasi bahwa 

tidak adanya suatu kendala yang terlihat selama proses pembelajaran 

berlangsung. Hal ini diungkapkan oleh bapak Muhammad Ikhsan, selaku 

guru PAI, yaitu:  

“Saya rasa tidak ada kendala saat pembelajaran karena semua fasilitas 

sudah terpenuhi. Dan LCD sudah ada di setiap kelas”.
71

 

 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

pada saat memasuki kelas. Yang mana semua fasilitas di sekolah untuk 

siswa sudah terpenuhi. Sebagaimana guru hanya menjalankan semua 

fasilitas yang ada guna prosese belajar mengajar.  

Adapun manfaat dalam proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo dalam menggunakan metode diskusi yaitu, anak-anak 
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menjadi suka belajar PAI. Sehingga proses belajar mengajar dengan 

menggunakan metode diskusi tersebut dilakukan hingga saat ini. Hal ini 

diungkapkan oleh bapak Muhammad Ikhsan, selalu guru PAI, yaitu: 

“Manfaatnya yaitu untuk mencari jalan bagaimana anak-anak itu bisa 

menerima pelajaran dengan baik, anak-anak suka dengan pelajaran 

PAI, dan belajar sambil bermain sehingga anak-anak bisa menyerap 

pelajaran dengan baik”.
72

 

 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

pada saat guru menerapkan metode diskusi. Dengan adanya metode 

diskusi siswa cepat memahami pelajaran yang pada saat itu di ajarkan oleh 

guru. Hal ini dapat dilihat dalam ketanggapan siswa ketika diminta untuk 

maju kedepan kelas untuk mewakili teman-temannya.  

Adapun kesimpulan dari data diatas bahwa latar belakang penerapan 

metode diskusi dalam pelaksaan dan perencanaan di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo sudah berhasil. Hal ini dapat di buktikan dengan hasil 

wawancara dan observasi pada guru. Yang mana segala sesuatu dilakukan 

guru di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo sudah cukup baik, sesuai 

dengan kegiatan yang diberikan pemerintah terhadap guru yaitu workshop 

dan lain sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh baik terhadap pendidikan 

siswa. 
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2. Dampak Implementasi Metode Diskusi dalam Membudayakan 

Keaktifan Belajar Siswa Kelas X TPM.A Pada Mata Pelajaran PAI di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Dampak adalah suatu perbuatan yang sangat menonjol atau pengaruh 

yang terjadi (baik itu negatif maupun positif) dari sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh satu atau kelompok orang yang melakukan kegiatan 

tertentu.  

Di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo telah menetapkan metode 

diskusi untuk meningkatkan keaktifan belajara siswa pada mata pelajaran 

PAI. Hal ini sangat sulit jika tidak diterapkan oleh guru, karena akan 

mengakibatkan siswa dalam belajar PAI berkurang. Hal ini terjadi karena 

pelajaran PAI bagi mereka pelajaran yang cara mengajarnya monoton dan 

kurang adanya metode yang tepat. Sehingga siswa sulit mencerna dan 

malas dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh bapak 

Muhammad Ikhsan, selaku guru PAI, yaitu: 

“Menggunakan metode ini sudah disetujui oleh pihak guru PAI bahwa 

untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

guru menerapkan metode diskusi. Yang mana agar guru tidak terlalu 

monoton dalam menyampaikan meteri. Hal ini guna untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar PAI menjadi lebih 

baik”.
73

 

 

Adapun dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo seorang guru mendapatkan suatu dampak 

yang negatif dalam proses pembelajaran, hal ini di sampaikan oleh bapak 

Muhammad Ikhsan, selaku guru PAI menjelaskan yaitu:  
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“Karena sifat anak dalam proses belajar tersebut berbeda-beda, 

sehingga untuk mendapatkan pengalaman yang baru bagi mereka 

terkadang membutuhkan waktu secara bertahap. Baik itu dari segi 

melatih dan menuntun mereka agar bisa berbaur seperti teman-

temannya. Hal ini sangat wajar bagi guru ketika melihat siswa belum 

bisa berbaur ketika dalam proses belajar dengan menggunakan metode 

diskusi. Akan tetapi sebagai guru selalu berusaha agar siswa tidak 

tertinggal dengan hal-hal baru yang akan memudahkan mereka dalam 

memahami pelajaran”.
74

 

 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

pada saat guru melakukan pembelajaran di kelas. Semua yang di lakukan 

guru sangat konsisten dengan apa yang beliau lakukan dalam peraturan 

permainan, pada mata pelajaran PAI dengan menggunakan metode diskusi. 

Adapun sebagian siswa tidak menyukai metode tersebut guna 

pembelajaran PAI. Hal ini dibantah oleh sebagian siswa yang tidak 

menyukai metode diskusi dalam proses pembelajaran PAI. Karena metode 

tersebut terlalu banyak aturan, rame dan menyebabkan tidak konsentrasi 

siswa dalam belajar. Hal ini dibantah oleh Iwen Frenky, selaku siswa kelas 

X TPM.A, yaitu: 

“Saya kurang menyukai pelajaran PAI dengan menggunakan metode 

diskusi, karena terlalu menyulitkan harus ada aturan”.
75

 

Hal ini pun dibantah oleh Angga Ozzy Vernanda, selaku siswa kelas 

X TPM.A, yaitu: 

“Saya juga kurang setuju kak kalau pembelajaran PAI ini 

menggunakan metode diskusi. Karena, masa ia belajar sambil bermain 

yang ada malah kita menjadi rame tidak bisa konsentrasi”.  

 

                                                           
74

 Lihat Lampiran Observasi No.09/2-W/23-XII/2018. 
75

 Lihat Lampiran Wawancara No. 03/2-W/23-XII/2018. 



76 
 

 
 

Hal ini dibantah oleh Alam Sandi Argo, selaku siswa kelas X TPM.A, 

yaitu: 

“Metode yang lain saja masih banyak kak, kenapa menggunakan 

metode diskusi. Metode diskusi itu terlalu ribet, bikin rame dan tidak 

bisa konsen kalau buat pembelajaran PAI”.  

 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

pada saat guru menerapkan metode diskusi di kelas. Yang mana sebagian 

siswa ada yang tidak merespon ketika guru menerapkan metode diskusi di 

dalam kelas. Sehingga mereka tidur, main Handphone dan ramai. 

Melihat hasil pemaparan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

siswa tidak menyukai metode diskusi ketika pada mata pelajaran PAI. 

Yang mana metode tersebut bagi mereka tidak bisa membuat mereka 

konsentrasi dalam pembelajaran berlangsung.  

Dalam menanggulangi hal negatif pada siswa seorang guru harus bisa 

memberikan suatu motivasi atau cara yang berbeda agar siswa dapat 

mengikuti mata pelajaran PAI dengan baik. Hal ini dilakukan untuk 

menjadikan siswa lebih aktif dalam proses belajar. dan dapat selalu 

menerapkan metode diskusi dalam belajar. Hal ini di sampaikan oleh 

bapak Muhammad Ikhsan, selaku guru PAI menjelaskan yaitu: 

“Motivasi dari guru untuk siswa sangat penting, yang mana dengan 

adanya motivasi guru dalam proses belajar maka akan menimbulkan 

suatu daya positif bagi siswa dalam proses belajar. Adapun 

menerapkan metode diskusi pada proses belajar berlangsung pasti ada 

siswa yang tidak menyukai metode diskusi. Hal ini harus bisa 

ditanggani guru agar siswa mau mengikuti pelajaran PAI dengan baik 

dan aktif. Contoh dalam penerapan metode diskusi dalam proses 
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belajarnya guru harus memberikan suatu Apresiasi pada siswa. Seperti 

memberikan Applause, hadiah, atau dengan nilai bagus”.
76

 

 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

pada saat guru menerapkan metode diskusi di kelas. Guru memberikan 

suatu motivasi pada siswa yang tidak menyukai metode diskusi dengan 

cara tetap mengajak siswa dalam proses belajar menggunakan metode 

diskusi. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan Apresiasi 

pada siswa dengan cara memberikan Applause, hadiah, atau nilai bagus. 

Hal ini sangat posistif timbal baliknya siswa menjadi lebih aktif dalam 

proses belajar. 

Adapun siswa yang lain menyukai metode diskusi pada mata pelajran 

PAI, hal ini bagi mereka adalah sebuah perubahan yang dapat merubah 

pola belajar mereka untuk lebih baik dalam belajar. Karena dahulu 

sebelum menerapkan metode diskusi proses belajar mengajar guru 

monoton dan siswa tidak menyukai pelajaran PAI. Hal ini juga dilakukan 

agar siswa tidak tertidur dan main Handphone ketika pembelajaran 

berlangsung. Adapun dalam pembelajaran guru memperbolehkan siswa 

membuka Handphone, hal ini dilakukan karena untuk mempermudahkan 

siswa dalam proses belajar. Adapun hal tersebut disampaikan oleh 

Budyatma Praba Surya selaku siswa kelas X TPM. A, yaitu:  

“Saya sangat suka kak kalau metode diskusi ini diterapkan di 

pembelajaran PAI. Hal ini juga dapat menunjang hasil belajar siswa 

meningkat dan lebih aktif dalam pembelajaran. Karena sebelum 
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adanya penerapan metode diskusi siswa merasa bosan dan malas 

untuk mengikuti pembelajaran PAI”.
77

 

 

Hal ini diperkuat oleh Tegar Aditya Wahyu. P, selaku siswa kelas X 

TPM. A, yaitu: 

“Ia kak, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Budyatama. 

Bahwa metode diskusi dalam pembelajaran PAI sanagtlah membantu 

kita untuk lebih aktif dalam proses belajara. Hal ini yang membantu 

kita tidak bisa untuk tidak mengikuti pelajaran PAI”. 

 

Hal ini diperkuat kembali oleh Jantra Yogie, selaku siswa kelas X 

TPM. A, yaitu: 

“Saya suka sekali metode diskusi karena menyenangkan dan mudah 

untuk diingat. Contoh pembentukan kelompok dan setiap kelompok di 

berikan tugas masing-masing untuk memahamkan materi yang telah 

diberikan guru. Kemudian setelah memahami materi perwakilan dari 

siswa untuk mempresentasikan kepada teman-teman lain atas apa 

yang telah teman-teman pelajari dari kelompoknya. Jika ada yang 

tidak paham dan konsentrasi maka akan mendapatkan hukuman dari 

guru”.
78

 

 

Dengan ini hasil observasi sesuai dengan yang dilakukan oleh peneliti 

pada saat guru mengajar. Guru memberikan materi dengan cara 

membentuk kelompok diskusi dan membuat permainan. Hal ini sangat 

bagus bagi pengetahuan siswa agar mereka dalam mengikuti pelajaran PAI 

bisa lebih aktif dan dapat meningkat prestasinya. Adapun dalam 

menggunakan metode diskusi siswa akan menambah pengalaman dalam 

berbicara di depan teman-temannya, atau dapat memecahkan masalah atas 

apa yang telah dilakukan di dalam pembelajaran. 
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Maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode diskusi di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo sudah sangat baik dan meningkat dengan 

seiringnya waktu. Hal ini dapat dibuktikan ketika siswa mengikuti proses 

belajar di kelas. Adapun hal tersebut dapat dilihat pada hasil belajar siswa 

setelah menerapkan metode diskusi.  

 

3. Hasil Dampak Implementasi Metode Diskusi dalam Membudayakan 

Prestasi Belajar Siswa Kelas X TPM.A Pada Mata Pelajaran PAI di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Hasil adalah salah satu penghargaan bagi para siswa setelah 

melakukan suatu kegiatan, yang mana hasil tersebut bisa dikatakan sebagai 

akhir dari segala perjuangan yang mereka peroleh. Maka untuk siswa 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dapat dilihat dari hasil prestasi belajar 

siswa yang saat ini sudah sangat baik. Baik dalam segi sosial dan 

spiritualnya. 

Meningkatkan prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo, guru PAI menerapkan prinsip yang harus ditanamkan pada 

siswa. Hal ini dilakukan oleh guru guna meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih melekat dalam 

kepribadian siswa. Adapun prinsip yang harus dilakukan siswa di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo yaitu, sebelum waktu pembelajaran PAI di 

mulai siswa diminta untuk membaca Juz Amma atau Asmaul Khusna 

terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guru PAI untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam membaca atau melafadz bacaan Al-Qur’an. Hal ini 
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diterapkan dengan membentuk kelompok agar siswa lebih mudah dalam 

memahami isi bacaan dan kemudian memahami arti kebersamaan dalam 

belajar PAI. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh bapak 

Muhammad Ikhsan, selaku guru PAI, yaitu: 

“Untuk menanamkan akhlak yang baik pada siswa dalam kebiasaanya 

pihak guru PAI SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo mewajibkan 

sebelum memulai pembelajaran untuk belajar mengaji terlebih dahulu 

atau dengan membaca asmaul khusna bersama-sama. Hal ini 

dilakukan pihak sekolah untuk melatih siswa agar lancar dalam 

membaca atau melafadz bacaan Al-Qur’an. Sebelum diterapkan 

metode diskusi memeng kemampuan meraka dalam membaca Al-

Qur’an kurang. Tetapi setelah mereka menerapkan metode diskusi 

maka kemampuan mereka dalam membaca semakin meningkat. hal 

ini di lakukan agar mereka tau dan malu jika siswa yang belum bisa 

membaca Al-Qur’an di depan teman-temannya”.
79

 

 

Adapun Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada saat siswa diminta untuk membaca Asmaul Khusna. Yang 

mana siswasudah sangat baik dalam melafadzkan bacaan Al-Qur’an. 

Melihat hasil dari wawancara bapak Muhammad Ikhsan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa perlunya 

guru PAI untuk menanamkan sikap tersebut pada siswa agar selalu terjaga. 

Dan akan membuat siswa lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran sehingga bisa menjadi contoh dalam kehidupan pribadi 

siswa yang lebih baik.  

Hal ini juga diperkuat oleh Muhammad Agung Wijaksono, selaku 

siswa kelas X, yaitu: 

“Alhamdulillah kak, saya semenjak ada peraturan baru dalam sekolah 

wajib untuk membaca asmaul khusna dan terkadang juz amma 
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sekarang saya bisa lebih lancar ketika diminta membaca ayat-ayat Al-

Qur’an pada mata pelajaran PAI di kelas”.
80

 

 

Hal ini juga diperkuat oleh Bagus Causa Adadya selaku siswa kelas X 

TPM.A, yaitu: 

“Saya juga sangat merasa terdukung sekali kak dengan adanya prinsip 

yang ditanamkan oleh sekolah. Saya menjadi lebih mengetahui arti 

sebuat pelajaran yang di lakukan di kelas dengan cara praktek dan 

ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari”.  

 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

pada saat siswa diminta untuk membaca ayat Al-Qur’an pada buku LKS, 

yang mana siswa sudah sangat lancar dalam membaca.  

Prestasi siswa di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo pada mata 

pelajaran PAI sudah sangat baik. Untuk menunjang hal ini maka guru 

perlu adanya suatu keseriusan dalam mendidik siswa belajar. Adapun 

harapan bagi sekolah pada siswa selain mereka mempelajari PAI tetapi 

mereka juga perlu belajar tentang nilai pengetahuan social, spriritual dan 

keterampilan. Hal ini harus ditingkatkan untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa menjadi lebih baik dan dapat menerapakan pelajaran yang 

mereka pelajari menjadikan suatu kepribadian yang baik dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini diungkapkan oleh bapak Muhammad Ikhsan, selaku 

guru PAI, yaitu: 

“Nah dalam K-13 nilainya ada nilai pengetahuan, social, spiritual dan 

keterampilan. Untuk nilai social dan spiritual minimal nilai siswa 

harus baik. Sehingga ini menjadi suatu kesempatan bagi guru PAI 

untuk dapat menerapkan suatu peraturan agar siswa dapat menerapkan 

apayang telah mereka dapatkan dan pelajari dalam pelajaran PAI. 

Untuk bisa mencontohkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-

                                                           
80

 Lihat Lampiran Wawancara No. 04/1-W/22-XII/2019. 



82 
 

 
 

hari siswa. Hal ini sangat positif dilakukan bagi siswa di SMK Negeri 

1 Jenangan Ponorogo”.
81

 

 

Hal ini diperkuat oleh bapak Ahmad Muzakky, selaku guru PAI, 

yaitu: 

 

“Benar sekali hal ini dilakukan oleh semua pihak guru PAI agar 

menjadikan siswa dalam belajar PAI lebih merasakan manfaatnya. 

Baik dalam kehidupan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-

hari”.
82

 

 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada saat 

guru menerapkan peraturan didalam kelas. Adapun hal ini dilakukan jika 

disekolah dengan menerapkan metode diskusi agar mereka bisa lebih 

berbaur terhadap teman-temanya. Dan hal ini juga mengakibatkan siswa 

bisa lebih baik dalam menyikapi kehidupan sekolah yang lebih baik. Yang 

mana hal ini tidak hanya diterapkan pada guru akan tetapi pada kakak 

kelas maupun dengan teman-temanya.  

Dari data di atas dapat disimpulkan ada begitu banyak upaya yang 

dilakukan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan prestasi siswa yaitu 

dengan meningkatkan kualitas guru dalam mengajar dengan mengikuti 

seminar, workshop dan peatihan-pelatihan yang ada disekolah maupun 

diluar sekolah. Kemudian upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa adalah RPP, menggunakan metode atau strategi yang tepat 

dalam pembelajaran. Sedangkan dalam pembinaan prestasi siswa usaha 

guru PAI adalah untuk selalu mensuport, memotivasi siswa dan 

membimbing secara berskala. Agar mereka tidak malas dalam belajar, baik 

                                                           
81

 Lihat Lampiran Wawancara No. 01/1-W/22-XII/2018. 
82

 Lihat Lampiran Wawancara No. 010/3-W/24-XII/2019. 



83 
 

 
 

pada mata pelajaran PAI maupun yang lainya. Dengan demikian maka 

akan diperoleh hasil yang memuaskan.   
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Tentang Implementasi Metode Diskusi Dalam 

Membudayakan Keaktifan Dan Prestasi Belajar Siswa Kelas X TPM.A 

Pada Mata Pelajaran PAI Di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Metode dalam proses belajar dan pembelajaran yaitu salah satu jalan atau 

cara yang fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang tepat 

terhadap siswa dalam menghadapi proses belajar.  Semakin tepat metode 

yang di gunakan maka semakin efektif pula pencapaian tujuan belajar.
83

 

Untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa Di sekolah SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo pada mata pelajaran PAI guru 

mengimplementasikan metode. Hal ini dilakukan guna membudayakan 

keaktifan siswa dalam belajar. Dengan adanya metode yang tepat pada proses 

belajar siswa akan semakin rajin dalam belajar. 

Dalam membudayakan keaktifan dan prestasi belajar banyak metode atau 

strategi yang digunakan akan tetapi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

sudah mengimplementasikan untuk menggunakan metode diskusi dalam 

pembelajaran PAI. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk siswa dapat belajar 

berpartisipasi dalam berbicara untuk memecahkan suatu masalah bersama-

sama. Sebagaimana dalam mengimplementasikan metode diskusi dalam 

pembelajaran PAI yaitu, anak-anak di sekolah SMK Negeri 1 Jenangan 
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Ponorogo sudah terlihat sangat baik hasilnya. Contoh saat itu guru membagi 

siswa menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 

5 anggota. Setiap kelompok diberikan pertanyaan dan harus diselesaikan 

dalam waktu 15 menit oleh kelompok tersebut. setelah selesai mengerjakan 

soal tersebut perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan dan 

diharuskan kelompok lain untuk menanggapi jawaban tersebut baik bertanya 

ataupun menambahi dari jawaban yang kurang tepat. Setelah rangkaian 

tersebut selesai guru memberikan penguatan terkait dengan meteri tersebut 

supaya siswa mengetahui mana jawaban yang kurang tepat dan mana jawaban 

yang paling tepat. Hal tersebut adalah usaha guru PAI supaya siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar.
84

 

Dan hasil yang di capai dari metode tersebut proses belajar didalam kelas 

ketika guru memberikan suatu materi siswa lebih banyak untuk berpartisipasi 

dalam menyelesaikan suatu masalah pada materi yang diberikan. Hal ini 

sangat mendukung bagi guru untuk selalu memberikan suatu bimbingan 

khusus pada siswa.
85

 Hal ini juga mendukung siswa agar mereka mencari 

jalan agar bisa menerima pelajaran dengan baik, dan menjadikan siswa untuk 

lebih menyukai pelajaran PAI. Adapun kelebihan dalam penerapan metode 

diskusi ini siswa dapat merasakan proses belajar dengan bermain.
86

 Sehingga 

tidak mengakibatkan siswa menjadi bosan dengan adanya proses belajar 

mengajar di dalam kelas.  
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Seiring berjalannya waktu dalam Penerapan metode diskusi SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa pada pelajaran PAI di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Sebagaimana dalam penerapan metode 

diskusi sudah sangat baik, maka dalam proses belajar mengajar guru perlu 

adanya suatu bimbingan khusus dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu hal 

yang harus menjadi suatu acuan khusus bagi guru PAI di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo yaitu untuk mengikuti kegiatan yang telah diselenggaran 

oleh pemerintah. Adapun kegiatan tersebut seperti dalam meningkatkan 

kualitas guru dalam mengajar. Sehingga guru mengikuti suatu aturan yang 

harus dilakukan oleh pihak sekolah yaitu guru-guru diikutkan MGMP, 

kemudian di awal tahun sekolah melakukan workshop yang temanya 

disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Selanjutnya ada pelatihan yang 

dilaksanakan oleh Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang 

selalu diikuti oleh guru SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo contohnya 

pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, penulisan artikel. Dan kemudian 

mengikuti seminar-seminar.
87

 Sebagaiamana kegiatan tersebut disambut 

antusias oleh guru untuk mengikuti dan dengan adanya kegiatan MGMP guru 

menjadi percaya diri akan suatu tindakan yang akan mereka ambil dalam 

proses belajar didalam kelas.  

Adapun gambaran dalam metode diskusi yaitu lebih bersifat bertukar 

pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu dalam menyelesaikan 
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suatu permasalahan secara bersama-sama.
88

 Sehingga dalam penggunaan 

metode ini sangat posistif timbal baliknya bagi siswa dalam proses belajar. 

Contoh dalam proses belajar mengajar di kelas X TPM.A siswa menjadi 

semangat, mudah dalam memahami pelajaran, dan tidak membosankan. 

Sedangkan dilihat dari segi prestasi maka dapat dilihat pada hasil siswa dan 

keaktifan siswa dalam berkerja sama di dalam kelompok.
89

 Yang mana siswa 

sangat antusias dalam menjalankan tugas. Sehingga hasil tersebut dapat 

dilihat bahwa dalam proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo menggunakan metode diskusi berhasil. 

Adapun kelebihan dalam proses belajar menggunakan metode diskusi di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo yaitu Metode diskusi dapat merangsang 

peserta didik untuk lebih kreatif, dan dapat melatih siswa untuk membiasakan 

diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap masalah,
90

 Hal ini dapat dilihat 

pada saat siswa mendapatkan suatu tugas dari guru untuk menyelesaikan 

tugas dalam jangka 15 menit. Dimana siswa dalam proses tersebut sangat 

aktif dalam mengahadapi suatu permasalahan, bahkan ada salah satu siswa 

yang maju kedepan kelas untuk berbagi pengalaman kepada teman-temanya. 

Maka hal tersebut dapat dibuktikan dalam proses belajar menggunakan 

metode diskusi pada mata pelajran PAI berhasil. hal tersebut juga dapat 
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dilihat pada hasil nilai siswa pada saat ujian tengah semester yang 

meningkat.
91

 

Sehingga manfaat dalam menerapkan metode diskusi di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo adalah agar siswa dalam melakukan proses belajar 

menjadi lebih baik. Dan dapat menyerap materi yang telah disampaikan oleh 

guru. Dengan tujuan untuk menjadikan siswa lebih aktif dalam proses belajar 

dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik.  

Maka peneliti berpendapat bahwa dalam penerapan metode diskusi pada 

mata pelajaran PAI Sangat baik timbal baliknya, hal tersebut dapat dilihat 

pada semua guru PAI yang mengajar di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

yang mana guru sangat antusias dalam memperbaiki metode ketika proses 

belajar mengajar metode tersebut di terapkan dalam pembelajaran PAI. Hal 

ini dapat dibuktikan pada nilai KKM siswa yang sangat berkembang pesat 

dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun perbandingan nilai ketika guru yang 

monoton dalam menggunakan metode ceramah ketika mengajara, dengan 

guru yang menerapkan metode diskusi dalam pembelajaran PAI. Sehingga 

hal tersebut dapat dilihat dari hasil perubahan siswa dalam menaggapi 

pelajaran PAI dengan menggunakan metode diskusi, adapun dalam 

menerapkan metode diskusi seorang guru perlu adanya pendekatan pada 

siswa, guna meningkatkan minat siswa dalam proses belajar. dan dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik terhadap masalah yang 
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dihadapi didalam kelas. Adapun penerapan metode tersebut guna untuk 

meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa menjadi lebih baik.  

 

 

B. Pembahasan Tentang Dampak Implementasi Metode Diskusi Dalam 

Membudayakan Keaktifan belajar Siswa Kelas X TPM.A Pada Mata 

Pelajaran PAI Di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Belajar aktif merupakan sistem belajar mengajar yang menekankan 

keaktifan peserta didik untuk lebih baik dalam belajar. Hal tesebut dapat 

dilihat dari segi fisik, mental intelektual, maupun emosional. Dengan adanya 

hal tersebut dapat membatu guru dalam mengenal kepribadian siswa untuk 

mengikuti proses belajar. Yang mana kegiatan ini dilakukan untuk dapat 

meningkatkan minat siswa dalam mengikuti mata pelajaran PAI. Dan metode 

diskusi juga mempunyai suatu perpaduan antara aspek Kognitif, Afektif, dan 

Psikomotor.
92

 Melihat dari segi aspek afektif siswa dalam belajar pada mata 

pelajaran PAI siswa merasa bosan dan malas, karena guru terlalu monoton 

dalam menggunakan metode mengajar,
93

 sehingga dalam proses belajar siswa 

kurang menyukai. Dan mengakibatkan siswa tidak bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan belajar pada mata pelajaran PAI. Untuk menanggulangi 

hal tersebut SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo menerapkan metode diskusi 

pada mata pelajaran PAI. Sehingga metode diskusi adalah sebagai acuan guru 
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dalam mengajar. Untuk menciptakan suasana siswa dalam belajar menjadi 

lebih aktif pada mata pelajaran PAI.  

Adapun dampak negatif dalam penerapan metode diskusi di SMK Negeri 

1 Jenangan Ponorogo sebagian siswa tidak menyukai dengan adanya 

penerapan metode diskusi pada mata pelajaran PAI. Hal ini dikarenkan siswa 

merasa terlalu banyak aturan. Sehingga membuat sebagian siswa tidak 

menyetujui metode diskusi, dalam proses belajar dikelas siswa yang tidak 

menyukai metode diskusi tersebut hanya bermain-main saja. Contoh bermain 

Handphone dan ramai, Sehingga membuat teman-teman lainnya merasa 

terganggu. Dalam menanggulangi hal ini guru harus bersikap tegas dan gigih 

dalam mengajak siswa belajar, agar siswa tidak merasa bosan dan malas 

untuk mengikuti mata pelajaran PAI. Dengan ini perlu adanya suatu 

bimbingan khusus secara berlahan-lahan untuk mengenalkan metode pada 

siswa dalam proses belajar. Adapun hal yang paling utama dilakukan seorang 

guru yaitu, guru harus mengenal secara dekat dengan siswa secara individu. 

Dengan tujuan untuk meningkatkan keakraban guru terhadap kepribadian 

siswa dalam proses belajar, dan lebih dalam mengenal sikap siswa dalam pola 

berfikir yang berda-beda. Sehingga dalam menerapkan metode diskusi perlu 

adanya suatu kesabaran bahkan dalam ketelatenan.
94

 

Sehingga hasil dari observasi peneliti yaitu, proses belajar dengan cara 

menggunakan metode diskusi pada mata pelajaran PAI sebagian siswa kurang 

menyetujui. Dikarenakan metode tersebut menjadikan suatu acuan bagi siswa 
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agar menerapa dapat melakukan proses belajar dengan berbagai aturan dan 

cara. Sehingga terdapat siswa yang kurang menyetujui dengan adanya 

penerapan metode diskusi pada mata pelajaran PAI. Dikarenakan Hal tersebut 

siswa menjadi kurang konsentrasi dalam proses belajar. Adapun cara yang 

harus dilakukan guru yaitu untuk selalu mendekatkan diri pada siswa agar 

siswa dapat mencurahkan apa yang mereka inginkan dalam proses belajar. 

Dengan adanya pendekatakan tersebut guru akan mudah dalam 

menyampaikan materi didalam kelas, bahkan seorang guru juga dapat 

menguasai isi yang ada di dalam kelas. Sehingga dalam memperdalam proses 

belajar tersebut tidak hanya ditujukan pada siswa saja, tetapi guru juga perlu 

adanya intopeksi diri agar mengetahui apa yang menjadikan siswa tidak 

menyukai mata pelajaran PAI.  Hal ini sangat baik dilakukan pada guru agar 

sistem pembelajaran menjadi lebih baik.  

Dalam menanggulai hal negatif pada siswa pada proses belajar maka ada 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Salah satunya 

yaitu prinsip memotivasi.
95

 Prinsip motivasi ini dapat diterapkan guru kepada 

siswa untuk memberikan suatu sikap perhatian secara khusus. Adapun dalam 

penerapan metode diskusi proses belajar guru hanya memperhatikan siswa 

dalam belajar, adapun siswa yang tidak semangat dalam proses belajar 

sebagai seorang guru untuk memberikan bimbingan khusus memberikan 

motivasi agar siswa aktif dalam belajar. Adapun cara lain agar siswa lebih 

aktif dalam belajar dengan cara memberikan suatu apresiasi. Contoh 
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memberikan hadiah, Applause, atau dengan nilai bagus.
96

 Hal ini wajib 

dilakukan guru agar siswa tidak merasa bosan atau tidak semangatan dalam 

belajar. Adapun kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keatifan belajar 

siswa dalam mata pelajaranm PAI agar siswa dapat meningkatkan nilai 

belajar yang lebih baik.  

Melihat hasil observasi dan wawancara diatas peneliti dapat 

menyampaikan hasil bahwa pembelajaran aktif dalam penerapan metode 

diskusi seorang guru kurang adanya suatu penekankan pada siswa untuk 

konsentrasi dalam belajar, atau kurangnya guru dalam membawa situasi siswa 

dalam proses belajar. sehingga menyebabkan siswa kurang minat dalam 

proses belajar PAI. Adapun hal tersebut harus dilakukan guru guna 

membudayakan keaktifan siswa dalam proses belajar. Sehingga dalam 

implementasi metode diskusi ini seorang guru perlu membudayakan prinsip 

memotivasi. Prinsip memotivasi adalah salah satu cara yang wajib dilakukan 

seorang guru terhadap siswa dalam proses belajar. Contoh dalam proses 

belajar siswa yang belum tepat dalam menjawab pertanyaan, maka seorang 

guru harus tetap memberikan suatu motivasi agar siswa merasa dihargai 

dalam proses belajar. Sehingga siswa menjadi lebih percaya diri akan 

jawaban yang telah dijawab. Hal ini Guna meningkatkan keaktifan belajar 

siswa, dan melatih siswa untuk bisa lebih semangat dalam belajar maupun 

bertanggung jawab atas pertanyaan dan jawaban. Sehingga dalam proses 
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belajar siswa menjadi lebih aktif dan lebih matang dalam menerima dan 

memahami mata pelajaran PAI.  

Adapun dampak positif dalam penerapan metode diskusi ini, dengan 

adanya metode diskusi dalam proses belajar siswa menjadi sangat 

menyenangkan, menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan banyak 

media, mengajak siswa bertanggung jawab terhadap pelajaran dan Pendidikan 

mereka sendiri, dan dapat meningkatkan minat dan tantangan bagi guru 

karena mereka akan banyak belajar mengenai hal-hal baru, dan mereka tidak 

sekedar bergantung pada metode ceramah.
97

 Karena bagi mereka metode 

diskusi dapat melatih dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah secara 

bersama-sama.
98

 Dan dengan adanya metode diskusi siswa bisa 

menyampaikan pendapat mereka secara indivudu terhadap kelompok. Hal ini 

dilakukan untuk mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan. Sehingga 

dalam penerapan metode diskusi pada mata pelajaran PAI sangat baik 

dampaknya.  Dan dapat meningkatkan keatifan siswa dalam proses belajar 

dikelas.  

Adapun tujuan dalam belajar aktif agar peserta didik mampu secara aktif 

memperoleh pengalaman belajar, dapat mengembangkan kemampuan 

berfikir, menganalisis, menyintesis, menilai dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari.
99

 Hal ini juga sangat bagus jika selalu diterapkan pada 

siswa, salah satu contoh dalam menerapkan metode diskusi dalam belajar 
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siswa membentuk kelompok dan diminta untuk mengerjakan tugas dari guru 

untuk mencari hadist yang terkait dalam Ayat Al-Qur’an. Adapun semangat 

siswa dalam mengerjakan tugas tersebut, siswa membagi tugas sebagian 

mencari Ayat Al- Qur’an dan sebagaian memahami materi guna untuk 

menjawab pertanyaan dari teman-teman lainya. Sebagaimana kegiatan 

tersebut sangat mensuport siswa agar mereka dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir dalam belajar. Dan dapat menjadikan suatu pengalaman 

pada siswa dalam berbicara didepan teman-teman untuk menyampaikan hasil 

diskusi. Dan siswa dapat mengembangkan kemampuan berfikir mereka dalam 

proses belajar.
100

  

Dari keterangan data diatas dapat dirangkum bahwa dampak 

menggunakan metode diskusi dalam keaktifan belajar positif. Sehingga dapat 

menimbulkan suatu kegiatan proses belajar yang baik pada siswa. Hal ini 

sangat mendukung bagi guru untuk dapat menjadikan suatu tujuan yang baik 

bagi sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Salah satu tujuannya yaitu, 

agar siswa dapat meningkatkan kekatifan dalam proses belajar dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran PAI dengan cara 

menerapkan metode diskusi.   

 

C. Pembahasan Tentang Hasil dampak Implementasi Metode Diskusi 

Dalam Membudayakan Prestasi Belajar Siswa Kelas X TPM.A Pada 

Mata Pelajaran PAI Di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 
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Prestasi belajar yaitu hasil yang diperoleh siswa karena adanya aktivitas 

belajar yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. atau bias 

dikatakan sebagai kemampuan siswa dalam memcapai suatu apresiasi yang 

baik terhadap prilaku yang di miliki.
101

 Untuk mencapai suatu ke sempurnaan 

dalam belajar maka diperlukannya untuk mengetahui suatu aspek dalam 

proses belajar, yakni aspek kognitif, efektif dan psikomotor. Aspek kognitif 

maksudnya segala upaya yang menyangkut aktifitas otak baik dari segi 

pengetahuan, penerapan, analisis dan evaluasi siswa dalam menganggapi 

suatu materi pada mata pelajaran PAI. Hal ini perlu adanya pengetahuan pada 

siswa agar mereka dapat menerapkan apa yang telah di pelajari di sekolah 

untuk menerapkan dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun aspek afektif yaitu berkaitan dengan sikap dan nilai siswa dalam 

menerapkan materi dalam kehidupannya sendiri. Dalam kegiatan di sekolah 

siswa dapat dilihat dari segi sikap siswa dalam menanggapi suatu 

permasalahan belajar dan dalam menaggapi suatu meteri yang diberikan. Dan 

aspek psikomotor yaitu merupakan yang berkaitan dengan keterampilan 

(skill) atau kemampuan bertindak dalam menerima pengalaman belajar. 

Sedangkan prestasi belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh suatu mata pelajaran yang lazimnya 

ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Yang 
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mana hal tersebut menjadikan suatu kegiatan yang harus dibangun oleh guru 

dan siswa dalam menyikapi materi yang akan di terima.
102

 

Di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo ini yang berkaitan dengan prestasi 

siswa dalam belajar sudah sangat baik. Baik dilihat dari segi keterampilan 

siswa dalam menanggapi suatu permasalahan dalam belajar kelompok atau 

dalam menaggapi suatu permasalahan dalam belajar. Contohnya yaitu, 

membaca Ayat Al-Qur’an yang mana antusias siswa dalam belajar membaca 

bahkan dalam menghafal sudah sangat baik. Bahkan skill siswa sudah sangat 

maju pada saat siswa diminta untuk membaca Ayat Al-Qur’an. Adapun jika 

siswa ada yang belum lancar dalam membaca, siswa mampu membantu untuk 

memberikan suatu arahan dalam pembenaran bacaan.
103

 

Melihat hasil dari keterangan diatas maka peneliti dapat membandingkan 

bahwa dalam pencapaian suatu keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari 

segi guru dalam memberikan suatu pembelajaran secara sempurna pada 

siswa. Dan dalam pencapaian nilai pada metode disksui siswa sudah sangat 

meningkatkan. sehingga prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada siswa ketika 

mengikuti kegiatan pembelajaran dikelas dengan menggunakan metode 

diskusi. Yang mana antusias siswa dalam mengikuti mata pelajaran PAI 

sangat baik. Contoh pada saat guru meminta salah satu siswa untuk membaca 

Ayat Al-Qur’an, yang mana siswa tersebut dahulunya belum lancar dalam 
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membaca Al-Qur’an. Tetapi saat ini semua siswa sudah sangat baik 

perkembangannya dalam membaca Ayat Al-Qur’an.  

Sebagaimana dalam proses belajar terdapat beberapa faktor yang harus 

dilakukan guru untuk mendapatkan suatu pendekatan terhadap siswa. Adapun 

faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu faktor internal, eksternal, dan faktor 

pendekatan belajar. Dalam dunia Pendidikan seorang guru wajib untuk 

mengetahui siswa dalam proses belajar agar proses belajar mengajar menjadi 

lebih baik. Adapun maksud dalam faktor internal yaitu, seorang guru harus 

mengetahui kondisi siswa dalam segi kesehatan, bakat, minat, motivasi dan 

cara belajar siswa. Hal ini di lakukan guna untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam belajar. Sebagaimana dalam faktor eksternal yaitu dapat dilihat 

dari segi kehidupan dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal 

ini sangat penting untuk ditelusuri guna untuk mengetahui akhlak siswa 

dalam proses belajar. Dan dengan adanya faktor-faktor tersebut juga dapat 

membantu siswa untuk mendekatkan pada proses belajar Dengan adanya 

faktor-faktor tersebut maka siswa dapat menilai dirinya sendiri dengan sangat 

baik. Sehingga dalam penerapan metode diskusi untuk meningkatkan prestasi 

belajar di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo sudah berhasil. Contoh, siswa 

membaca Ayat-Al-Qur’an di depan teman-temanya tanpa adanya suatu 

kesalahan. Hal tersebut sangat langka ditemui dikarenakan siswa yang dalam 

kepribadian berbeda-beda. Adapun dalam suatu kehidupan bermasyarakat 

yang sangat berpengaruh dalam kepribadian siswa. Sehingga dalam 

menangulangi hal tersebut guru perlu adanya suatu pendekatan khusus pada 
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siswa dalam proses belajar siswa di sekolah. Sehingga dalam proses belajar 

guru PAI di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam memberikan nilai tidak 

hanya pada angka tetapi melihat hasil dalam proses belajar tersebut. Sehingga 

dalam suatu proses belajar guru juga perlu adanya suatu penekanan pada 

siswa gara proses belajar terlaksana dengan baik dan benar.
104

 

Adapun fungsi Dalam pencapaian suatu tingkat keberhasilan siswa dalam 

belajara yaitu dengan mengetahui kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai oleh peserta didik. Sehingga prestasi belajar dapat artikan 

sebagai pemuas hasrat siswa yang ingin tahu akan suatu pelajaran didalam 

kelas. Sehingga dengan adanya fungsi tersebut guru dapat mengetahui 

kemampuan atau keahlian siswa pada setiap proses belajar. Hal ini juga 

sangat mendukung bagi guru untuk lebih aktif dalam memberikan suatu 

arahan pada siswa dengan baik dan benar.
105

 

siswa ketika dalam proses belajar. Dan dapat dijadikan acuan dalam 

meningkatkan prestasi dan keaktifan belajar didalam kelas. 

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode diskusi sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI. Sehingga prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

terkhusus kelas X TPM.A dikatakan sudah berhasil. Dalam penerapan metode 

diskusi tersebut sangat baik timbal baliknya pada siswa. Sehingga guru 

dengan mudah dalam memberikan suatu arahan pada siswa untuk 

meningkatkan prestasi belajar di dalam kelas. Adapun siswa dapat 
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menerapkan dalalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan 

bermasyarakat.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil peneliti dan analisis yang penulis paparkan tersebut 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Latar belakang Penerapan Metode Diskusi dalam Meningkatkan 

Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa kelas X TPM.A pada mata 

pelajaran PAI di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Kurangnya minat 

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PAI, dikarenakan kurang 

tepatnya guru dalam menggunakan metode sehingga siswa menjadi 

bosan dan malas. Adapun dalam kegiatan pembelajaran tesebut peneliti 

memberikan suatu arahan pada guru untuk membjjerikan suatu metode 

lain agar siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran PAI. 

Yang mana hal ini didukung oleh semua guru PAI untuk merubah pola 

belajar menajar agar mendapatkan suatu hasil atau peruahan yang baik 

terhadap guru dan siswa. Adapun cara guru yaitu menerapkan metode 

diskusi pada mata pelajaran PAI, adapun metode tersebut dapat 

membawa siswa untuk lebih aktif dalam belajar, bahkan dalam proses 

belajar metode disksui dapat dilakukan dengan berbagai cara permaianan 

sehingga hal ini dapat memicu siswa dalam belajar. Dan prestasi siswa 

dalam pembelaajran PAI meningkat dalam bimbingan guru dengan 

menerapkan metode diskusi apad mata pelajaran PAI. 
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2. Dampak Penerapan Metode Diskusi dalam Meningkatkan Keaktifan 

Belajar siswa kelas X TPM.A pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. Dampak metode diskusi berdasarkan penelitian dan 

observasi pada awalnya siswa menolak akan penerapan metode diskusi. 

Dikarenakan proses pembelajaran menggunakan metode tersebut terlalau 

banyak aturan. Sehingga sebagian siswa tidak menyukai metode tersebut, 

adapun dalam setiap usaha yang guru bangun untuk meningkatkan 

keaktifan belajar siswa dalam memperoleh suatu pembelajaran yang 

lebih baik, guru selalu berusaha keras untuk mengikuti apa yang di 

inginkan siswa. Dengan cara guru memeberikan motivasi khusus 

terhadap siswa dalam setiap proses belajar di dalam kelas. Dengan tujuan 

agar siswa merasa di hargai dalam setiap keputusan yang telah mereka 

ungkapkan. Hal ini juga sangat memicu siswa dalam proses belajar agar 

proses belajar menjadi lebih aktif. Adapun tujuan dengan diterapkannya 

metode diskusi dalam pembelajaran PAI, yaitu agar siswa dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi pada saat proses belajar. Adapun 

Hal ini sangat di dukung oleh semua guru PAI dan siswa yang mereka 

rasa sangat beruntung bisa lebih baik dalam memperhatikan proses 

belajar di dalam kelas. Dan dengan adanya metode tersebut siswa dapat 

menjadi lebih leluasa untuk menyampaikan pendapat mereka dalam 

setiap diskusi Bersama.  

3. Hasil Dampak Penerapan Metode Diskusi dalam Meningkatkan prestasi 

Belajar siswa kelas X TPM.A pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri 1 
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Jenangan Ponorogo. Sangat baik dampaknya yang mana siswa menjadi 

lebih aktif dalam proses belajar. Hal tersebut dapat dilihat ketika siswa di 

minta untuk menyampaikan suatu kesimpulan dalam setiap proses 

belajar. Yang mana siswa sangat antusias untuk menjawab setiap guru 

menyampaikan suatu pertanyaan. Adapun dalam hal ini sebagian siswa 

tidak menyukai. Akan tetap hal terebut tidak menjadikan siswa ainnya 

untuk terus berusaha mengikuti proses belajar didalam kelas. Adapun 

dalam penerapan metode diskusi ini tingkat prestasi siswa dalam proses 

belajar meningkat. Bahkan dapat di lihat pada tahun yang lalu ketika 

guru belum menggunakan metode diskusi, adapun guru masih 

menggunakan metode cearamah dan cerita.
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B. Saran  

1. Kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenagan Ponorogo 

Untuk tetap meningkatkan pemanfaatan metode diskusi dalam 

pembelajaran. Sebagaimana hal ini adalah salah satu alat bantu mengajar 

guru dalam proses belajar mengajar di dalam kelas yang sudah terbukti 

efektif dan mampu meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. 

Selain itu alangkah baiknya jika ada upaya peningkatan terhadap inovasi 

pembelajaran yang lebih menarik, efektif dan kreatif sehingga siswa 

tidak merasa bosan dengan metode mengajar yang diterapkan oleh guru. 

2. Kepada Para Guru PAI SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Untuk selalu memberikan perhatian yang baik dalam meningkatkan 

keaktifan dan prestasi belajar siswa, agar sesuai yang diharapkan oleh 

semua guru PAI dan masyarakat.  

3. Kepada Murid Kelas X TPM.A SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo  

Untuk siswa, agar selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan 

di terapkannya metode diskusi dalam proses belajar mengajar, hal ini 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 

menjadi lebih baik.
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