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ABSTRAK 

 

Ahmad Furqoni Al Farisi 2014: Pengaruh Buku Ajar Al-Islam Terhadap Prestasi 

Belajar PAI Siswa Kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. 

Kata Kunci : Buku Ajar Al-Islam, Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas VIII. 

 

Untuk menunjang peningkatan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

dibutuhkan media pembelajaran yang efektif berdasarkan kebutuhan dan 

signifikansinya. Sedangkan media yang paling sering kita temui dalam proses 

belajar mengajar yaitu buku pelajaran. Oleh karena itu peneliti memandang perlu 

untuk mengadakan penelitian tentang pengaruh buku ajar Al-Islam terhadap 

prestasi belajar PAI siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. 

Ada tiga masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana 

penerapan buku ajar Al-Islam dalam proses pembelajaran di SMP 

Muhammadiyah 5 Surabaya? (2) Bagaimana prestasi yang dicapai siswa setelah 

menggunakan buku ajar Al-Islam di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya? (3) 

Adakah pengaruh buku ajar Al-Islam terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas 

VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya?  

Selanjutnya pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode angket sebagai instrumen untuk memperoleh data penggunaan buku ajar 

Al-Islam (X), sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mencari data 

tentang prestasi belajar PAI siswa (Y). Kemudian dianalisis dengan teknik analisis 

Rergresi satu prediktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penggunaan 

buku ajar Al-Islam siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surabaya dalam 

kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai 

mean sebesar 38,944 pada interval 37-41. (2) Prestasi belajar PAI siswa kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 5 Surabaya tahun pelajaran 2013-2014 dalam kategori 

sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai mean 

85,981 dan dibulatkan menjadi 86, masuk pada interval 86-90. (3) Penggunaan 

buku ajar Al-Islam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 

PAI siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Hal itu terbukti dengan 

hasil perhitungan analisis regresi satu prediktor yaitu (Fsign hitung) sebesar 33,513. 

Sedangkan (Fsign tabel) dengan taraf signifikansi 5% sebesar 4,03. Maka nilai Fsign 

hitung > Fsign tabel. Oleh karena itu, hasilnya dinyatakan signifikan dan hipotesis yang 

diajukan peneliti diterima. Dengan demikian, ada pengaruh yang signifikan antara 

Buku Ajar Al-Islam Terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 5 Surabaya.  

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 

masukan bagi para civitas akademika, para mahasiswa, para tenaga pengajar mata 

kuliah jurusan dan progam studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Ampel Surabaya terutama dalam memberi dorongan kepada mahasiswa agar 

senantiasa meningkatkan motivasi berprestasi secara lebih memadai. 


