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KATA PENGANTAR

رب العالمین و الصالة و السالم الحمد 

أما بعد. على أشرف األنبیاء و المرسلین و على آلھ و أصحابھ أجمعین

Segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan sang pencipta alam semesta,

manusia dan kehidupan yang mengatur seluruh perjalanan hidup manusia dari

lahir sampai kembali keharibaan-Nya, shalawat serta salam kepada Nabiyullah

Muhammad SAW, Rasulullah tauladan umat yang telah mengantarkan cahaya

kebenaran untuk dijadikan petunjuk bagi seluruh umat manusia, semoga kita

termasuk bagian dari orang-orang yang teguh menjalankan risalahnya.

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan skripsi

ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari bimbingan dan

arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini  penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta  penghargaan

setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Burhanuddin dan Ibunda tersayang

Nurhaeni, adikku tercinta Midiawati zukma, serta seluruh keluarga tercinta yang

telah memotivasi penulis sejak awal masuk kuliah sampai dengan penyusunan

skripsi ini, baik berupa materi maupun non materi. Selanjutnya kepada Ibu Ir. Hj.

Ety Nur Inah., M.si Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. La Ode Abdul

Wahab., M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu,
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tenaga dan pikiran serta penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, motivasi

dan nasehat demi terselesainya penyusunan skripsi ini.

Penulis juga merasa berkewajiban mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Alim, M. Pd, selaku ketua STAIN Sultan Qaimuddin

Kendari yang telah membina Perguruan Tinggi Islam Negeri Kendari,

semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sehingga lembaga

ini tetap jaya.

2. Ibu Dra. Hj. St. Kuraedah, M.Ag, selaku ketua Jurusan Tarbiyah, dan bapak

Aliwar, S.Ag, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama penulis

mengikuti Pendidikan dalam perguruan tinggi ini.

3. Semua teman-teman PAI/E 2010, terspesial for Ija, Arif, La adi, Ego, Kope,

fida, Adris dan Sawal, serta semua pihak yang turut membantu, baik secara

langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga skripsi

ini dapat diselesaikan.

Semoga bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi pribadi penulis.

Amiin ya Rabbal ‘Alamin.

Kendari, 7 Desember 2014 M

14 Muharram 1436 H

Penulis

ANWAR SADAT

NIM. 10010101095
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ABSTRAK

Anwar Sadat, Nim. 10010101095. Pengaruh Partsipasi dalam Diskusi terhadap
Prestasi Belajar Mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari. Dibimbing
Oleh Ir. Hj. Ety Nur Inah, M.Pd dan Dr. La Ode Abdul Wahab, M.Pd

Skripsi ini membahas tentang pengaruh partisipasi dalam disksusi terhadap
prestasi belajar mahsiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, dengan
permasalahan apakah terdapat pengaruh partsipasi dalam diskusi terhadap prestasi
belajar mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif
kausal, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni berupa instrumen
kuisioner (angket). Dalam menganalisis data, penulis menggunakan rumus regresi
sederhana, Product Moment, dan koefisiensi Determinasi serta Uji Fiser. Adapun
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester VII yang
berjumlah 106 orang, dan sampel yang diambil adalah 32 orang dengan
pengambilan sebanyak 30% dari populasi tersebut.

Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa partisipasi dalam diskusi
mahasiswa STAIN semester VI diukur berdasarkan persepsi mahasiswa
dikategorikan Aktif dengan persentase 65,6 atau 21 orang menganggap
partisipasinya dalam diskusi aktif. Selanjutnya, prestasi belajar mahasiswa diukur
berdasarkan penelusuran dokumen atau transkrip nilai mahasiswa dikategorikan
sangat tinggi dengan persentase sebesar 96,88% atau 31 orang memiliki prestasi
sangat tinggi. Pengaruh partisipasi dalam diskusi terhadap prestasi belajar
mahasiswa STAIN Sultan Qaimuddin Kendari ditemukan bahwa nilai b=0,12 dan
a=78,87 dan nilai rata-rata=70, diperoleh persamaan regresi Y’=78,87+0,12(70),
jadi jika variabel partsipasi dalam diskusi (X) bertambah 1, maka nilai rata-rata
variabel prestasi belajar (Y) bertambah 0.12. Hal ini berarti bahwa apabila
partisipasi dalam diskusi dinaikkan 1 tingkat maka akan berpengaruh terhadap
prestasi belajar sebesar 0,12. Sementara itu, untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel partisipasi dalam diskusi (X) terhadap prestasi belajar (Y) yakni
dengan menggunakan rumus koefesien determinasi, yaitu
KD=(0,352)2x100%=12,4% jadi kontribusi X terhadap Y sebesar 12,4% dan
sisanya sebesar 87,6% di pengaruhi oleh faktor lain.

vi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam arti luas berarti suatu proses untuk mengembangkan

semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap dan

keterampilannya. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian individu yang

lebih baik. Pendidikan sama sekali bukan untuk merusak kepribadian anak didik,

seperti memberi bekal pengetahuan maupun keterampilan kepada anak bagaimana

menjadi seorang penjahat, atau menjadi seorang pencuri ulung.

Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar

dan melatih. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk

mentransformasikan nilai-nilai. Maka dalam pelaksanaannya ketiga kegiatan tadi

harus berjalan secara serempak, terpadu dan berkelanjutan, serta serasi dengan

perkembangan peserta didik serta lingkungan hidupnya.

H.M. Arifin merumuskan pengertian mengajar sebagai suatu kegiatan

dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik agar dapat menerima,

menanggapi, menguasai dan mengembangkan materi pelajaran tersebut.1

Kegiatan mengajar memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan

antara satu dengan lainnya, yakni pendidik, materi yang diajarkan dan metode

yang dipakai dalam memberikan pelajaran.2

1 Samrin, Pengelolaan Pengajaran, ( kendari: CV Shadra, 2010), h. 15
2 Ibid.,


