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ABSTRAK 

 Pendidikan merupakan faktor utama yang perlu ditingkatkan kualitasnya. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Salah satu upaya pendidik dalam meningkatkan hasil belajar adalah 

menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil belajar peserta didik pada pembelajaran 

Al-Qur’an Hadits dengan menggunakan media Strip Story di MTs Al-Fatah Natar 

Lampung Selatan. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah 

media Strip Story. Media pembelajaran Strip Story merupakan salah satu tipe media 

pembelajaran yang menekankan pada adanya aktivitas dan tanggung jawab pada 

peserta didik dalam proses menghafal membaca dengan menggunakan potongan-

potongan surat agar proses pembelajaran mudah di ingat dan menyenangkan tanpa 

terpaku dengan buku pelajaran dan membantu dalam memudahkan pemahaman 

kandungan surat yang dipelajari guna mencapai hasil belajar yang maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh dari media 

pembelajaran Strip Story Terhadap Hasil Belajar Al-Qur’an Hadits peserta didik 

kelas VIII MTs Al-Fatah Natar Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan 

penelitian Kuantitatif dengan metode quasy eksperimen dengan design posttest only 

control design. Jenis peneltian yang digunakan yaitu Eksperimen. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII MTs Al-Fatah Natar Lampung 

Selatan. Sedangkan sampel dalam penelitian menggunakan teknik random sampling 

yaitu kelas VIII D sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengumpul data yang digunakan adalah berupa Dokumentasi dan Tes 

(posttest). 

Berdasarkan hasil analisis data, dan perhitungan Uji-t, didapatkan nilai Sig 

0,004 maka jika nilai sig. 0,005 (5%) pada Sig (2-tailed) maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh media Pembelajaran Strip 

Story terhadap hasil belajar Al-Qur’an Hadits Kelas VIII MTs Al-Fatah Natar 

Lampung Selatan. 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran Strip Story, Hasil Belajar 
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ABSTRAC 

 Education is the main factor that needs to be improved. To improve the 

quality of education is to improve student learning outcomes. One of the efforts of 

educators in improving learning outcomes is to use appropriate learning media in 

the learning process. This research is motivated by student learning outcomes in 

learning the Al-Qur’an Hadits  by using the learning media Strip story at MTs Al-

Fatah Natar South Lampung. One of the learning media that can be used is the strip 

story media. Learning media strip story is one type of learning media that 

emphasizes the activities and responsilibilities of students in the process of 

memorizing reading by using pieces of letters so that the learning process is easy to 

remember and fun without being glued to textbooks and helps in facilitating 

understanding the content of the letter learned in order to achieve maximum 

learning outcomes. 

 This study aims to determine the effect of strip story learning media on 

learning outcomes of Al-Qur’an Hadits students of class VIII MTs Al-Fatah Natar 

South Lampung. This study uses quantitative research with a quasi-experimental 

method with a posttest  only control design. The type of research used is 

experimental. The population in this study were all eighth grade students at MTs 

Al-Fatah Natar, South Lampung. While the sample in this study used random 

sampling, namely class VIII D as the experimental class and class VIII E as the 

control class. The data collection technique used is the form of documentation and 

tests (posttest). 

 Based on the results of data analysis research, and t-test calculations, 

obtained a Sig value of 0,004 then if the value of Sig. 0,005 (5%) in Sig (2-tailed) 

then H0 is rejected and H1 is accepted. It can be concluded that there is an effect of 

learning media strip story on the learning outcomes of Al-Qur’an Hadits students of 

class VIII MTs Al-Fatah Natar, South Lampung. 

 

Keywords: Strip Story media, Learning Outcomes 
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Artinya : “Sesungguhnya Beserta Kesulitan itu ada kemudahan”1
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( Q.S Asy-Syarh : 6) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini untuk menghindari kesalah pahaman 

makna yang terkandung dalam memahami judul Skripsi yang 

penulis ajukan, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian yang 

terdapat pada judul Skripsi ini adalah sebagai berikut : “Pengaruh 

Media Pembelajaran Strip Story Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits di MTs Al-Fatah Natar 

Lampung Selatan”. Terlebih dahulu penulis akan menguraikan 

secara singkat pengertian-pengertian istilah yang terdapat dalam 

judul tersebut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah suatu daya yang ada atau yang 

timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut 

membentuk watak atau perbuatan seseorang. Dalam hal ini 

penulis ingin mengetahui adanya pengaruh media 

pembelajaran Strip Story terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di MTs kelas VIII Al-

Fatah Natar Lampung Selatan. 

2. Media Pembelajaran 

Media berbasis visual adalah media yang hanya 

dapat dilihat dengan menggunakan indra penglihatan. 

Misalnya guru menjelaskan dengan menggunakan 

beberapa media gambar mati atau bergerak. 

Media Strip story merupakan potongan-potongan 

kertas yang sering digunakan dalam pengajara. Strip Story 

untuk membuat siswa menghafal dan membaca ayat-ayat 

suci Al-Qur‟an tanpa terkesan membosankan dan 

terpaksa
1
. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah istilah yang telah dicapai 

individu sebagai usaha yang dialami secara langsung serta 

                                                             
1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Edisi 18, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), 116. 



 

 

 

2 

merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh inti 

pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, kecakapan dalam 

situasi dan kondisi tertentu
2
.  

4. Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits 

Mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits merupakan unsur 

mata pelajaran pendidikan agama Islam pada Madrasah 

Tsanawiyah yang merupakan kepada peserta didik untuk 

memahami Al-Qur‟an Hadits sebagai ajaran agama Islam 

dan mengamalkan isi pandangannya sebagai petunjuk dan 

landasan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya Ilmu pengetahuan dan teknologi 

membawa manusia dalam persaingan global. Salah satu cara yang 

dapat ditempuh oleh suatu negara agar dapat bertahan dalam 

persaingan global yaitu dengan meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia (SDA) yang lebih baik. 

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas sumber daya manusia menuju arah yang lebih baik. 

Pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani 

maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam 

masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan bagi kehidupan manusia 

merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang 

hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok 

manusia dapat berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) 

untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan 

hidup mereka
3
. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yaitu sebagai berikut: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

                                                             
2 Muhammad Thobroni, Arif Mustofa, Belajar & Pembelajaran 

Pengembangan Wacana dan Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional, 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 24.  

3 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 

1-2. 
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bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”
4
. 

Pendidikan adalah berasal dari kata didik, dengan 

memberinya awalan “Pe dan akhiran “kan”. yang mengandung 

arti, perbuatan (hal, cara dan sebagainya). Pendidikan berasal dari 

kata Yunani, pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan 

kepada anak. kemudian istilah ini diterjemahkan dalam bahasa 

inggris dengan education yang berarti pengembangan atau 

bimbingan
5
. 

Kata pendidikan yang Bahasa Inggrisnya education berarti 

pendidikan, kata yang semakna dengan education dalam bahasa 

latinnya adalah educare. Secara etimologi kata educare dalam 

memiliki konotasi melatih. Pendidikan juga bermakna sebuah 

proses yang membantu menumbuhkan, mendewasakan, 

mengarahkan, mengembangkan berbagai macam potensi yang 

ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan 

bermanfaat bagi dirinya juga lingkungan sekitarnya
6
. 

Persepektif pendidikan Islam atau tujuan pendidikan Islam 

adalah mengabdi kepada Allah Swt sebagai realisasi dari 

keimanan yang diwujudkan dalam amal, tidak lain untuk 

mencapai derajat orang yang bertakwa disisi-Nya, beriman dan 

beramal soleh, merupakan dua aspek kepribadian yang dicita-

citakan oleh pendidikan  Islam adalah terbentuknya Insan Kamil 

yang mempunyai wajah qurani, tercapainya insan yang memiliki 

dimensi religious, budaya dan ilmiah
7
. 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media 

mempunyai arti penting, karena dalam kegiatan tersebut 

ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan 

                                                             
4 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 12. 
5 Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Agama 

Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015), 76. 
6 Mahfud Junaedi, Ilmu Pendidikan Islam Filsafat Dan Pengembangan, 

(Semarang: Rasail, 2018), 10. 
7 Ibid., 15. 
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menghadirkan media sebagai penunjang. Media dapat mewakili 

apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau 

kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkritkan 

dengan kehadiran media. Dengan demikian siswa lebih mudah 

mencerna bahan daripada tanpa bantuan media
8
. 

Selain kelancaran komunikasi yang sangat diperlukan 

dalam penyampaian materi pelajaran juga terdapat dua unsur 

yang penting diantaranya adalah metode mengajar dan media 

pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan, pemilihan salah 

satu metode mengajar tertentu akan memengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai, meski ada berbagai aspek lain yang 

harus diperhatikan dalam memilih media
9
. 

Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar yang 

digunakan untuk membantu proses belajar menyampaikan pesan. 

Melalui media pembelajaran, pendidik dapat menyampaikan 

materi pelajaran yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami 

sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih hidup. 

 

Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis 

untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal
10

.  

Berbicara media pembelajaran sangat banyak jenisnya, 

mulai dari media gambar, media video, serta media power point. 

Media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada 

umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. 

Oleh karena itu pembelajaran yang efektif memerlukan 

perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. 

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

                                                             
8 Udin Saefudin Sa‟ud, Inovasi Pendidikan, Edisi 3, (Bandung: Alfabeta, 

2010), 179-180. 

 9 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2013), 3. 
10 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Edisi 19, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2016), 67.  
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seorang guru memilih salah satu media dalam kegiatannya di 

kelas atas dasar pertimbangan antara lain:  

a) Ia merasa sudah akrab dengan media itu-papan tulis 

atau proyektor transparansi, 

b) Ia merasa bahwa media yang dipilihnya dapat 

menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya 

sendiri-misalnya diagram pada flip chart, atau 

c) Media yang dipilihnya dapat menarik minat dan 

perhatian siswa, serta menuntunnya pada penyajian 

yang lebih terstruktur dan terorganisasi.  

Pertimbangan ini diharapkan oleh guru dapat memenuhi 

kebutuhannya dalam mencapai tujuan yang telah ia tetapkan
11

. 

Dapat disimpulkan bahwa untuk mengupayakan 

pendidikan yang berkualitas, guru seringkali menemukan 

kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran. Permasalahan 

yang sering kita jumpai dalam pengajaran pendidikan agama 

Islam adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada siswa 

secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien atau 

hasil yang maksimal, disamping masalah lainnya yang sering 

didapati adalah kurangnya perhatian guru terhadap variasi 

penggunaan media, metode, strategi mengajar dalam upaya 

peningkatan mutu pengajaran secara baik. 

Al-Qur‟an adalah bacaan yang mulia, yang diturunkan 

sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ia diturunkan 

dengan segenap keindahan bahasa dan puncak kefasihan yang 

tiada tandingannya. Maka, untuk mengapreasiasi keindahan al-

Qur‟an, setiap orang dituntut untuk membaca dengan baik dan 

benar. Salah satunya dengan membaca sesuai kaidah-kaidah ilmu 

tajwid. Lebih dari itu, kita pun dianjurkan menghiasi al-Qur‟an 

seindah mungkin dengan tartil, mujawwad, dan nada-nada yang 

mendorong orang-orang untuk menghayati dan memahami 

maknanya. 

 

 

 

                                                             
11 Ibid.  
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نْياَِ نَ فَّسَِ اللهُِ َعْنوُِ ُكْربَةِ  ِمنِْ باُكرَِ يَ ْومِِ اْلِقَياَمةِِ    ُكْربَةِ  ِمنِْ ُكَرابِِ الدُّ
نْ َيا َمنِْ نَ فَّسَِ َعنِْ ُمْؤِمنِ  ا َستَ َرهُِ للُها ِفِ الدُّ  َواْْلَِخَرةِِ َوَمنِْ َستَ رَِ ُمْسِلم 
نْ َيا  (َرَواهُِ ُمْسِلمِ  َعنِْ َاِبِ ةَُِىَريْ رَِ) َوَمنِْ َعَلى للُهاَيسََّرُمْعِسرِ  َعَلْيوِِ ِفِ الدُّ
 َواْْلَِخَرةِِ للُهاوَِ ِفِ َعْونِِ اْلَعْبدِِ َما َكانَِ اْلَعْبدُِ ِفِ َعْونِِ َاِخيوِِ

 

“Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari 

satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari 

salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa 

meringankan penderitaan seseorang, Allah akan 

meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang 

siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi 

(aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong 

seorang hamba selama hamba itu mau menolong 

saudaranya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah). 

 

Al-Qur‟an Hadits merupakan tuntunan bagi peserta didik 

dalam menjalani kehidupan agar memiliki pribadi yang soleh dan 

solehah serta membekali peserta didik pengetahuan awal tentang 

Al-Qur‟an dan Hadits. Pendidikan Al-Qur‟an bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, 

memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur‟an. Dengan 

adanya tuntutan inilah pendidik harus lebih kreatif dan inovatif. 

Sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

berakibat pada peningkatan mutu pendidikan juga kualitas peserta 

didik. 
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“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian 

memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian 

menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu 

sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Maha 

Suci Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka 

persekutukan”. 

 (QS. ar-Rum [30]: 40) 

Pada ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Dia telah 

menghidupkan manusia, memberi rezeki, mematikan, dan 

menghidupkan mereka kembali. Kemudian Allah 

mempertanyakan kepada manusia “Adakah di antara mereka 

yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian?” 

kalimat Tanya disebut dengan pertanyaan untuk menegaskan. 

Dalam arti, penegasan bahwa tidak ada mahluk yang dapat 

berbuat demikian. Inilah yang membuktikan bahwa tidak ada 

yang satu makhluk pun yang dapat disekutukan dengan Allah. 

Dia Maha Suci dari segala prasangka orang-orang yang 

menyekutukan-Nya. 

Bahwasanya mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits penting 

dipelajari, materi pelajaran Al-Qur‟an adalah materi yang paling 

Agung, yang mempelajari dan mengajarkannya, 

 Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw riwayat al-

Bukhari dari Utsman r.a : 

 َخيْ رُُكْمَِمْنِتَ َعلََّمِاْلُقْرِاََنَِوَعلََّموُِ
 “Sebaik-baik (manusia) diantara kamu adalah yang 

mempelajari Al-Qur‟an dan Mengajarkannya.” (HR. Al-

Bukhari)
12

.  

 

Berdasarkan Makna Al-Hadits bahwasanya sebaik-baik 

manusia diantara kamu adalah yang mempelajari Al-Qur‟an dan 

mengajarkannya, oleh karena itu mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadits diharapkan dapat membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang 

                                                             
12 Abdul Majid Khon, Hadits Tarbawi; hadis-hadis pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2012), 13.  
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Maha Esa serta berakhlak mulia dan Pelajaran Al-Qur‟an Hadits 

merupakan ruang lingkup mata pelajaran pendidikan agama Islam 

yang menekankan pada kemampuan baca tulis dan menghafal 

yang baik dan benar.  

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa pendidikan 

telah diperintahkan oleh Allah SWT sejak zaman Rasulullah 

SAW. Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk 

membaca dan menulis, membaca dan menulis merupakan yang 

pertama diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya, kemudian 

setelah dapat membaca dan menulis, manusia baru melangkah 

ketingkat proses mengetahui hal-hal yang belum diketahui. 

Adapun salah satu media mengajar yang cocok dengan 

mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits yaitu media visual. Media visual 

dapat dikatakan sebagai salah satu media komunikasi antara 

pemberi pesan dan penerima pesan. 

Media Strip Story merupakan media visualitas yang 

memerlukan penglihatan peserta didik dalam menangkap setiap 

pelajaran. Strip story sebagai media yang bisa memudahkan 

belajar, pada penggunaan alat dan barang yang sederhana 

siapapun bisa melakukannya tanpa harus mempunyai keahlian 

khusus sehingga bisa mencapai hasil belajar sesuai tujuan. 

Pembelajaran Strip story merupakan salah satu tipe media 

pembelajaran yang menekankan pada adanya aktivitas dan 

melatih tanggung jawab dalam diri peserta didik dalam proses 

menghafal menggunakan potongan-potongan surat agar proses 

pembelajaran mudah diingat dan menyenangkan tanpa terpaku 

dengan buku pelajaran dan membantu dalam memudahkan 

pemahaman kandungan surat yang dipelajari guna mencapai hasil 

yang maksimal. 

Pelajaran Al-Qur‟an hadits dengan media Pembelajaran 

Strip Story akan membuat sistem membaca dan hafalan dengan 

cara yang menyenangkan dan praktis. Menggunakan media strip 

story dalam pembelajaran Al-Qur‟an Hadits yaitu dengan 

membagikan potongan-potongan kertas yang berisi ayat-ayat 

kepada beberapa peserta didik kemudian pendidik meminta 

peserta didik menghafal di luar kepala ayat-ayat tersebut. Setelah 

satu-dua menit, pendidik meminta agar kertas tersebut ditutup 
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atau disembunyikan. Kemudian pendidik membuat kelompok 

kecil berdasarkan urutan kesatuan ayat-ayat. Dengan 

bergabunganya peserta didik dalam kelompok itu, mereka sudah 

dapat mulai menyusun ayat-ayat itu secara berurutan. Peserta 

didik secara bergilir akan menyebut ayat yang dihafalnya dengan 

urutan yang benar. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kegiatan belajar 

terdapat proses evaluasi belajar untuk mengukur sejauh mana 

ketuntasan belajar peserta didik. Ukuran ketuntasan belajar 

tersebut, memiliki masing-masing kriteria pada setiap lembaga 

pendidikan. Kriteria paling rendah atau tinggi untuk menyatakan 

peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

Kriteria ketuntasan minimal adalah batas lulus atau 

patokan yang disepakati, atau bisa juga disebut sebagai proses 

yang digunakan untuk menentukan atau memilih suatu passing 

score pada suatu ujian. Nilai ini ditetapkan oleh musyawarah 

guru berdasarkan intake, kompleksitas, dan daya dukung yang 

dimiliki sekolah. Akibatnya, KKM disuatu sekolah berbeda 

dengan sekolah lain. 

Berdasarkan Wawancara dan Pra Penelitian yang telah 

dilakukan peneliti diperoleh gambaran bahwa belum 

menggunakan media pembelajaran serta Media pembelajaran 

strip story juga belum pernah diterapkan dalam pelajaran Al-

Qur‟an Hadits di kelas VIII MTs Al-Fatah Natar Lampung 

Selatan.  

Di MTs Al-Fatah Natar Lampung Selatan sendiri proses 

pembelajaran  khususnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadits 

sebelumnya menggunakan media Buku cetak Departemen Agama 

dan Al-Qur‟an dengan metode ceramah. Dan peserta didik masih 

kurang aktif, masih banyak peserta didik pada saat proses 

pembelajaran didalam kelas tidak memperhatikan saat 

penyampaian materi, proses pembelajaran yang kurang menarik 

yang menimbulkan rasa bosan sehingga siswa kurang merespon 

dalam proses pembelajaran sehingga kurangnya pemahaman. 

Proses pembelajaran yang kurang tepat atau dari kesiapan diri 

sehingga mempengaruhi hasil belajar serta hasil kriteria 



 

 

 

10 

ketuntasan minimal (KKM), karena pendidik di MTs Al-Fatah 

Natar Lampung Selatan belum menggunakan media 

pembelajaran. 

Diperoleh data tentang Hasil Pencapaian Kriteria 

Ketuntasan Minimal mata pelajaran Al-Quran hadits pada siswa 

kelas VIII di MTs Al-Fatah Natar Lampung selatan
13

. 

Tabel 1.1 

Data Hasil Belajar Al-Qur’an Hadits kelas VIII MTs 

Al-Fatah Natar Lampung Selatan 

No Nama Peserta Didik 

 

KKM Nilai  

Keterangan 

Tuntas 

Belum 

Tuntas 

1 Aninda Anjani 75 95 √  

2 Aufa Aprilia T.J 75 65  √ 

3 Aulia Citra 75 50  √ 

4 Aura Iqomatul 75 95 √  

5 Azkia Zahra 75 65  √ 

6 Balqis Nurul 75 65  √ 

7 Chntya Febyola 75 70  √ 

8 Devyna Simatupang 75 65  √ 

9 Dzulfani Hashifah 75 60  √ 

10 Faradatus Sa‟diyah 75 60  √ 

11 Ghifarra Kaffa 75 65  √ 
12 Ifani Yaisyi 75 60  √ 
13 Ista Nathaniella 75 65  √ 

14 Jihan Athaya 75 90 √  

15 Keisha Laura P.K 75 70  √ 

16 Maula Fatimah 75 85 √  

17 Mutia Anggraini 75 70  √ 

18 Maharani Asmara 75 85 √  
19 Nana Naura 75 90 √  
20 Naura Anjasmara 75 80 √  

21 Nadia 

Maryatiningsyih 

75 70  √ 

22 Panny Putri O 75 70  √ 

                                                             
13 Rohana, “Sistem Pembelajaran Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits di 

Sekolah MTs Al-Fatah Natar Lampung Selatan”, Wawancara, Desember 8, 2020.  
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23 Qurnia Syafitri 75 85 √  

24 Qinnan Athalis 

Simatupang 

75 70  √ 

25 Risda Anggun 75 90 √  

26 Riskia Sholehah 75 65  √ 

27 Rara Maulana 75 95 √  

28 Savira Ningrum 75 70  √ 

29 Septi Tama S.N 75 80 √  

30 Ulfa Khorunnisa 75 70  √ 

 

Tabel 1.2 

Data Ketuntasan Presentase Hasil Belajar Al-Qur’an 

Hadits Kelas VIII MTs Al-Fatah Natar Lampung Selatan 

 

Nilai 

Kelas 

KKM Presentase 

Ket 

VIII 

D 

95 2 

75 

6% 

Tuntas 

(32%) 

90 3 10% 

85 3 10% 

80 2 6% 

70 8 26% 

Belum 

Tuntas 

(65%) 

65 7 23% 

60 4 13% 

50 1 3% 

JUMLAH 30 100% 100% 

Sumber : Dokumentasi Nilai Hasil Belajar Al-Qur‟an 

Hadits kelas VIII D 

Berdasarkan Tabel diatas, bahwa hasil ulangan harian 

peserta didik kelas VIII masih rendah karena belum mencapai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang ditetapkan sekolah 

yaitu 75 sedangkan jumlah peserta didik seluruh kelas VIII D 

sebanyak 30, peserta didik yang tuntas 10 peserta didik atau 32% 
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sedangkan yang belum tuntas sebanyak 20 peserta didik atau 

65%. 

Untuk itu upaya agar peserta didik tertarik pada proses 

pembelajaran menjadi aktif, dan proses menghafal yang tidak 

membosankan dengan tidak terpaku pada buku saja, maka 

peneliti menggunakan media strip story agar proses pembelajaran 

tidak membosankan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Sehubungan dengan permasalahan yang ada maka peneliti 

tertarik menggunakan media yang berbeda, dengan mengambil 

judul “Pengaruh Media Pembelajaran Strip Story terhadap Hasil 

belajar Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits”. Dimana peneliti ingin 

mengetahui apakah media yang digunakan itu cocok dan 

berpengaruh atau tidak terhadap hasil belajar siswa di MTs Al-

Fatah Natar Lampung Selatan. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa di MTs Al-Fatah 

Natar Lampung Selatan ada beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasikan diantaranya yaitu : 

1. Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadits 

belum mencapai KKM. 

2. Belum adanya Inovasi mengembangkan Media 

Pembelajaran. 

3. Kegiatan penggunaan media Strip Story dalam proses belajar 

mengajar belum pernah dilakukan di MTs Al-Fatah Natar 

Lampung Selatan. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh peneliti, 

agar peneliti ini lebih efektif, terarah dan dapat dikaji maka 

batasan dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada 

pengaruh media pembelajaran Strip Story terhadap hasil belajar 

mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits kelas VIII MTs Al-Fatah Natar 

Lampung Selatan. Peneliti lebih membahas mengenai pengaruh 

media pembelajaran Strip Story yang meliputi : 
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1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII MTs Al-Fatah 

Natar Lampung Selatan. 

2. Media Pembelajaran Strip Story dikhususkan pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits di kelas VIII MTs Al-Fatah 

Natar Lampung Selatan. 

3. Media Pembelajaran Strip Story untuk meningkatkan hasil 

belajar Al-Qur‟an Hadits siswa kelas VIII MTs Al-Fatah 

Natar Lampung Selatan. 

4. Hasil belajar yang diukur hanya pada aspek kognitif C1, C2 

dan C3 

 

E. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan 

secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicarikan 

jawabannya. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang 

lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan 

diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah. Berdasarkan 

latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan di teliti 

adalah : Apakah terdapat Pengaruh Media Pembelajaran Strip 

Story terhadap hasil belajar mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Fatah Natar Lampung Selatan?” 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Media Strip Story berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits kelas di MTs 

Al-Fatah Natar Lampung Selatan. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peserta didik 

Dengan menggunakan Media Strip Story akan dapat 

memberikan pengalaman belajar yang berbeda dengan 

melatih konsentrasi, keaktifan, dan hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits. 
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2. Bagi guru atau pendidik 

Sebagai bahan masukan dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan menggunakan Media Strip Story yang pada 

waktu tertentu dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran 

selanjutnya pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits. Dan 

dapat memberikan informasi tentang pengaruh Media Strip 

Story pada pelajaran Al-Qur‟an Hadits. 

3. Bagi sekolah 

Memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas 

belajar mengajar dan meningkatkan ketuntasan belajar 

peserta didik, informasi mengenai Media Strip Story dalam 

pembelajaran Al-Qur‟an Hadits yang berkaitan dengan hasil 

belajar. 

4. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan gambaran terhadap pemecahan dari 

suatu permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat 

digunakan sebagai rekomendasi untuk program atau 

kebijakan dan diaplikasikan pada masyarakat. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Ada beberapa karya skripsi yang telah penulis temukan 

akan penulis gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

membandingkan masalah-masalah yang diteliti baik dari segi 

metode maupun objek penelitian. Adapun karya-karya tersebut 

yaitu: 

1. Berdasarkan dari hasil penelitian skripsi Liana terdapat 

perbedaan dan kesamaan dengan penelitian penulis. Yaitu 

yang mempunyai kesamaan menggunakan Media Strip 

Story, namun mempunyai perbedaan yaitu pada jenis 

penelitiannya. 

Penelitian tersebut penelitian Tindakan Kelas dalam hal 

peningkatan hasil Belajar siswa mata pelajaran Bahasa Arab 

melalui media strip story di kelas IV, Dan hasilnya 

membuktikan bahwa pertama, respon penerapan media 

asyaritu qishah (strip story) pada pembelajaran bahasa Arab 

sangat baik, siswa yang merespon sangat setuju 45,32%, 



 

 

 

15 

setuju 42,77%. Tidak setuju 23,92% dan Sangat tidak setuju 

hanya 2,17%. Kedua, keberhasilan dalam meningkatkan 

aktivitas siswa pada siklus I persentase rata-rata 55,07%, 

siklus II 68,75% dan siklus III mengalami peningkatan 

80,07%. Ketiga, hasil belajar membaca siswa pada siklus I 

54,16%, siklus II 65,62% dan siklus III mengalami 

peningkatan 82,29%. Terlihat jelas hasil yang didapat selalu 

mengalami peningkatan, jadi penelitian ini berhasil
14

. 

2. Skripsi yang kedua karya Renda sapturi sama-sama 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

penelitian eksperimen, dan menggunakan Media Strip Story, 

namun mempunyai perbedaan yaitu Renda Saputri 

melakukan penelitian mata pelajaran bahasa arab, sedangkan 

penulis meneliti menggunakan mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadits. 

Berdasarkan hasil dari kedua test pretest dan posttest 

dengan menggunakan t-test adanya pengaruh pada 

kemampuan membaca. Hasil penelitian ini menunjukan 

thitung> ttabel, dengan demikian 3.216 >1,684 yang berarti 

H0 ditolak, asumsinya ada perbedaan pemahaman teks 

Bahasa Arab antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Sedangkan nilai signifikasi adalah 0,0002 yang 

berarti 0,002 < 0,05, dengan demikian H0 ditolak, 

asumsinya ada perbedaan-perbedaan pemahaman teks 

bahasa arab antar kelompok eksperimen dengan kelompok 

kontrol, kedua hasil analisis ini berarti bahwa ada perbedaan 

yang signifikan pada pemahaman teks bahasa arab kelompok 

eksperimen (kelompok yang menggunakan Media Strip 

Story) dengan kelompok kontrol (kelompok yang tidak 

menggunakan Media Strip Story) kelas VIII MTs 

                                                             
14 Liana “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media 

Asyaritu Qishah (Strip story) Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Keluarga 
(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah (MI) NUAI-Qur‟aniyah 

Dukuh Jati Krangkeng Indramayu)”, Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 

2014) http://repository.syekhnurjati.ac.id/1356/1/LIANA 58471311 ok.pdf  

http://repository.syekhnurjati.ac.id/1356/1/LIANA%2058471311%20ok.pdf
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Mu”allimin Parakan Temanggung Tahun Ajaran 

2013/2014
15

. 

3. Skripsi yang ketiga karya Ayu Yulaefien mempunyai 

perbedaan yaitu dalam penggunaan metodologi penelitian, 

Ayu Yulaeafien menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 

data menggunakan teknik analisis model Miles Dan 

Huberman yang meliputi analisis sebelum di lapangan dan 

analisis setelah di lapangan yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi. Selain itu Ayu Yulaefien juga 

melaksanakan penelitian di tingkat SMP/MTs, sedangkan 

peneliti merupakan penelitian ini dengan menggunakan 

kuantitatif. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis model Miles Dan Huberman yang meliputi analisis 

sebelum di lapangan dan analisis setelah di lapangan yatu 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan Media Strip Story pada 

pembelajaran Al-Qur‟an Al-Hadits di kelas VIII B dan C 

sudah sesuai dengan langkah-langkah penggunaan Media 

Strip Story yaitu pendidik membagikan secara acak media 

Strip Story16
. 

 

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan beberapa penelitian 

relevan diatas terdapat perbedaan-perbedaan dengan penelitian 

dalam penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan terletak pada 

jenis penelitian kuantitatif, penulis menggunakan penelitian 

Kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen pada media 

                                                             
15 Renda Sapturi, “Eksperimentasi Media Strip Story Terhadap Pemahaman 

Teks Bahasa Arab Siswa Kelas VIII C MTs Mu”allimin Parakan Temanggung Tahun 
Ajaran 2013/2014”. (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014). 14. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/13584/2BAB%20I,%20DAFTAR%20PUSTAKA.Pdf  
16 Ayu Yulaefien “Penggunaan Media Strip story pada Pembelajaran Al-

Qur‟an Al-Hadits di Madrasah Tsanawiyah Negeri Rowokele Kecamatan Rowokele 
Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2014/2015”. Skripsi 

http://reposirtory.iainpurwokerto.ac.id/64/3/Cover%2C%20Bab%20%2C%20V%2C

%20Daftar%20Pustaka.pdf   

http://digilib.uin-suka.ac.id/13584/2BAB%20I,%20DAFTAR%20PUSTAKA.Pdf
http://reposirtory.iainpurwokerto.ac.id/64/3/Cover%2C%20Bab%20%2C%20V%2C%20Daftar%20Pustaka.pdf
http://reposirtory.iainpurwokerto.ac.id/64/3/Cover%2C%20Bab%20%2C%20V%2C%20Daftar%20Pustaka.pdf
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pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar pada ranah 

kognitif siswa di MTs Al-Fatah pada mata pelajaran Qur‟an 

Hadits Kelas VIII. 

 

I. Sistematika Penulisan 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

B. Latar Belakang Masalah 

C. Identifikasi Masalah 

D. Batasan Masalah 

E. Rumusan Masalah 

F. Tujuan Masalah 

G. Manfaat Penelitian 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

I. Sistematika Penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

A. Media Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media Pembelajaran 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

d. Jenis Media Pembelajaran 

e. Peran Media Pembelajaran 

f. Prinsip Pemilihan Dan Penggunaan 

Media Pembelajaran 

2. Media Strip Story 

a. Pengertian Media Strip Story 

b. Teknik Penggunaan Media Pembelajaran 

Strip Story 

c. Langkah Penggunaan Media Dan 

Pembuatan Media Pembelajaran 

d. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Media 

Pembelajaran Strip Story 
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3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar  

b. Hasil Belajar Mata Pelajaran Al-Qur‟an 

Hadits 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil 

Belajar 

d. Prinsip Dan Prosedur Penilaian 

e. Kriteria Pengukuran Hasil Belajar  

4. Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits 

a. Pengertian Mata Pelajaran Al-Qur‟an 

Hadits 

b. Tujuan Mata Pelajaran Al-Qur‟an Hadits 

c. Ruang Lingkup Al-Qur‟an  Hadits Di 

Madrasah Tsanawiyah 

d. Pentingnya Al-Qur‟an Hadits Bagi 

Peserta Didik 

B. Kerangka Pikir 

C. Pengajuan Hipotesis Penelitian 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data 

D. Metode Pengumpulan Data 

E. Definisi Operasional Variabel 

F. Instrumen Penelitian 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

H. Uji Prasarat Analisis 

I. Uji Hipotesis 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

B. Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis 

BAB V PENUTUP 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius 

yang secara harfiyah berarti „tengah‟,‟perantara‟ atau 

„pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan
17

. 

Berdasarkan Asosiasi Pendidikan Nasional 

(National Education Assocation/NEA) memiliki 

pengertian yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta 

peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, 

dapat dilihat, didengar, dan dibaca
18

. 

Menurut Gerlach secara umum media itu 

meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang 

menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Jadi, dalam pengertian ini media bukan hanya alat 

perantara seperti tv, radio, slide, bahan cetakan, akan 

tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber 

belajar atau juga berupa kegiatan semacam diskusi, 

seminar, karyawisata, simulasi dan lain sebagainya 

yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan, mengubah sikap siswa atau untuk menambah 

keterampilan
19

. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 

media adalah alat yang digunakan untuk menunjang 

                                                             
17 Arsyad, Media Pembelajaran 2013…, 7 
18 Arief Sadiman, et.al., Media Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Perasada, 2012), 7. 
19 Wina Sanjaya, Perencanaan Dan  Desain Sistem  Pembelajaran, (Jakarta: 

Kencana Pernada Group, 2010), 208-209.  
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suatu pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut 

dapat berjalan  dengan baik. Media juga dapat diartikan 

sebagai penghubung antara pemberi dan penerima 

informasi. Penggunaan media sebagai penghubung 

antara pendidik dan peserta didik inilah yang disebut 

dengan pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa belajar 

aktif memerlukan dukungan media untuk 

menghantarkan materi yang akan mereka pelajari. 

Adapun Pembelajaran dari sudut pandang teori 

kognitif, didefinisikan sebagai proses belajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas 

berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam mengontruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

peningkatan penguasaan materi yang baik terhadap 

materi pelajaran. Berdasarkan pengertian ini, 

pembelajaran dapat dikatakan sebagai upaya guru untuk 

memberikan stimulus, arahan dan dorongan kepada 

siswa agar terjadi proses belajar
20

. 

Menurut Gagne, Brings dan Wagner Pengertian. 

“Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses 

belajar pada peserta didik. Ciri utama pembelajaran 

adalah inisiatif, fasilitas dan peningkatan proses belajar 

peserta didik, sedangkan komponen-komponen dalam 

pembelajaran adalah tujuan, materi kegiatan dan 

evaluasi pembelajaran”
21

. 

Pembelajaran bukan hanya menyampaikan 

informasi atau pengetahuan saja, melainkan 

mengkondisikan pembelajar untuk belajar, karena 

tujuan utama pembelajaran adalah pembelajar itu 

sendiri
22

. 

                                                             
20 Nurdyansyah, et.al., Inovasi Sesuai Kurikulum, (Jakarta: Kencana 

Pernada Group, 2013), 1-2.  
21 Answari dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat 

Pers, 2012), 11.  
22 Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran 

Matematika, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 11. 
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Sumber di sini bukan hanya terbatas pada 

peralatan dan bahan yang digunakan dalam proses 

belajar dan mengajar, melainkan juga orang, anggaran 

(budget) dan fasilitas. Pendeknya, sumber belajar di sini 

mencakup segala yang tersedia untuk membantu 

individu belajar dan menunjukkan kemampuan dan 

kompetensinya
23

. 

Pembelajaran adalah proses terjadinya interaksi 

antara pendidik dan peserta didik serta sumber belajar 

dan media yang digunakan, dalam upaya terjadinya 

perubahan pada aspek kognitif, afektif dan motorik. 

Oleh karena itu agar aktivitas pembelajaran bermakna 

bagi peserta didik, pendidik perlu mengembangkan 

media pembelajaran yang bervariasi dan menarik  bagi 

peserta didik. 

Media pembelajaran digunakan sebagai sarana 

pembelajaran di sekolah bertujuan untuk dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. Media adalah sarana 

yang dapat digunakan sebagai perantara yang berguna 

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam 

mencapai tujuan
24

. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat 

merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam 

belajar
25

. 

Media salah satu alat komunikasi dalam 

menyampaikan pesan tentunya sangat bermanfaat jika 

di implementasikan ke dalam proses pembelajaran, 

media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

tersebut disebut sebagai media pembelajaran. 

Media ada yang tinggal memanfaatkan oleh guru 

(by utilization) dalam kegiatan pembelajaran, artinya 

                                                             
23 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 5.  
24 Ibid., 10. 
25 Arsyad, Media Pembelajaran.., 10.  
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media tersebut dibuat oleh pihak tertentu (produsen 

media) dan guru tinggal menggunakannya secara 

langsung dalam kegiatan pembelajaran, begitu juga 

media yang sifatnya alamiah yang tersedia di 

lingkungan sekolah juga termasuk yang dapat langsung 

digunakan. Selain itu, kita juga dapat membuat media 

sendiri (by desain) sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan siswa. Media merupakan alat yang harus ada 

apabila kita ingin memudahkan sesuatu dalam 

pekerjaan. Media merupakan alat bantu yang dapat 

memudahkan pekerjaan. Setiap orang pasti ingin 

pekerjaan yang dibuatnya dapat diselesaikan dengan 

baik dan dengan hasil yang memuaskan
26

. 
 

Pada awal sejarah pembelajaran, media hanya 

sebagai alat bantu yang digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan pelajaran. Berbeda dengan saat ini, 

kehadiran media pembelajaran juga dapat memberikan 

dorongan, stimulus maupun pengembangan aspek 

intelektual maupun emosional siswa. Pada awalnya alat 

bantu yang digunakan adalah alat bantu visual, yaitu 

berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman 

melalui indra lihat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dapat memperjelas dan mempermudah 

konsep yang abstrak, dan mempertinggi daya serap atau 

retensi belajar tetapi saat ini fungsinya harus dapat 

memotivasi belajar, membangkitkan kreativitas siswa, 

dan belajar berpikir tingkat tinggi. 

Hakikatnya media pembelajaran sebagai wahana 

untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber 

pesan diteruskan pada penerima. Pesan atau bahan ajar 

yang disampaikan adalah materi pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran atau sejumlah 

kompetensi yang telah dirumuskan, sehingga dalam 

                                                             
26 Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi; Mengembangkan profesionalisme Guru, Edisi 

1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 102. 
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prosesnya memerlukan media sebagai subsistem 

pembelajaran. Dalam usaha memanfaatkan media 

sebagai alat bantu, Edgar Dale mengklasifikasi menurut 

tingkat dari yang paling konkret ke yang paling 

abstrak
27

. 

Dalam pembelajaran, media memegang peranan 

penting dalam mencapai sebuah tujuan belajar. 

Hubungan komunikasi antara guru dan peserta didik 

akan lebih baik dan efisien jika menggunakan media. 

Media dalam proses belajar mengajar memiliki dua 

peranan penting, yaitu: 

1) Media sebagai alat bantu mengajar atau disebut 

sebagai dependent media karena posisi media 

disini sebagai alat bantu (efektivitas), 

2) Dan media sebagai sumber belajar yang digunakan 

sendiri oleh peserta didik secara mandiri atau 

disebut dengan independent media.  Independent 

media dirancang secara sistematis agar dapat 

menyalurkan informasi secara terarah untuk 

mencapai tujuan pemelajaran yang telah 

ditentukan
28

. 

 

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Media 

pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa 

syarat. Media pembelajaran harus meningkatkan 

motivasi peserta didik. Penggunaan media mempunyai 

tujuan memberikan motivasi kepada peserta didik. 

Selain itu media juga harus merangsang peserta didik 

mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan 

rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan 

mengaktifkan peserta didik dalam memberikan 

tanggapan, umpan balik dan juga mendorong peserta 

didik untuk melakukan praktik-praktik dengan benar.  

 

                                                             
27 Ibid., 170.  
28 Ibid. 
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b. Fungsi Media Pembelajaran 

Dua unsur yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran, yaitu metode dan media. Kedua hal ini 

saling berkaitan satu sama lain. Pemilihan  suatu 

metode akan menentukan  media pembelajaran yang 

akan dipergunakan dalam pembelajaran tersebut
29

. 

Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap peserta didik
30

. 

Pentingnya media pengajaran karena media 

pengajaran membawa dan membangkitkan rasa senang 

dan gembira bagi murid-murid dan memperbarui 

semangat mereka membantu pengetahuan pada para 

siswa serta menghidupkan pelajaran. Secara umum 

media pengajaran mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat verbalitas, sehingga mempermudah siswa 

dalam memahami pesan tersebut. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya 

indra. 

3. Menarik perhatian siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

4. Menimbulkan gairah belajar pada siswa. 

5. Memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih 

langsung antara anak didik dengan lingkungan dan 

kenyataan. 

6. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri 

menurut kemampuan dan minatnya. 

7. Mempersamakan pengalaman dan persepsi antar 

siswa dalam menerima pesan
31

. 

                                                             
29 Rusman, Pembelajaran Berbasis teknologi..., 172.  
30 Arsyad, Media Pembelajaran…, 19.  
31 Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran…, 12.  
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Melengkapi pendapat diatas, media mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. Menembus ruang dan waktu. Dengan 

menggunakan media seperti film, foto, 

ataupun gambar. 

b. Menerjemahkan pesan menjadi sesuatu yang 

esensial. Dengan melihat diagram atau tabel, 

misalnya, siswa dapat memahami konsep dan 

prinsip-prinsip teori yang sulit yang telah 

dituliskan dengan berlembar-lembar halaman. 

c. Memberikan pengalaman sosial dan 

emosional. 

d. Memberi motivasi. Dengan mengetahui secara 

langsung cara-cara membaca puisi melalui 

kaset video yang diputar dilaboratorium, 

siswa akan termotivasi untuk belajar 

membaca puisi. 

e. Memperjelas pemahaman. Dengan melihat 

gambar mengenai skema tentang proses 

menulis, siswa dapat memahami hubungan 

antar komponen dalam struktur atau proses 

menulis tersebut
32

. 

 

Media memiliki fungsi yang jelas yaitu 

memperjelas, memudahkan dan membuat menarik 

pesan pembelajaran yang akan disampaikan oleh 

pendidik kepada peserta didik sehingga dapat 

memotivasi belajarnya dan mengefisienkan proses 

belajar. Bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih 

efektif dan mudah bila dibantu dengan sarana visual, 

11% dari yang dipelajari terjadi lewat indra 

pendengaran, sedangkan 83% lewat indra penglihatan. 

Dan dikemukakan bahwa kita hanya dapat mengingat 

                                                             
32 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Edisi 1, 

(Malang: UIN MALANG PRESS, 2009), 30.  
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20% dari apa yang kita dengar, namun dapat mengingat 

50% dari apa yang dilihat dan didengar
33

. 

 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran dalam proses 

belajar peserta siswa, yaitu : 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajaran akan jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami oleh siswa dan 

memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak 

semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan 

kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosen dan 

guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru 

mengajar pada setiap jam pelajaran. 

d. Guru dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian siswa, tetapi 

juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

Encylopedia of Educational Reseacrh merincikan 

manfaat media pembelajaran sebagai berikut : 

a. Meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk berpikir, 

oleh karena itu mengurangi verbalisme. 

b. Memperbesar perhatian peserta didik. 

c. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk 

perkembangan belajar, oleh karena itu membuat 

pelajaran lebih baik. 

d. Memberikan pengalaman nyata yang dapat 

menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri dikalangan 

peserta didik. 

e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur terutama 

melalui gambar hidup. 

                                                             
33 Rusman dkk,  Pembelajaran Berbasis Teknologi Dan Informasi…, 65.  
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f. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat 

membantu perkembangan kemampuan berbahasa. 

g. Memberikan pengalaman yang tidak mudah 

diperoleh dengan cara lain, dan membantu efensiensi 

dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar
34

. 

Pemanfaatkan media harus terencana dan 

sistematik sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Kehadiran media sangat membantu siswa untuk 

memahami suatu konsep tertentu yang sulit dijelaskan 

dengan bahasa verbal, dengan demikian pemanfaatan 

media sangat tergantung pada cara kerja media tersebut, 

sehingga pada akhirnya media dapat dipergunakan dan 

dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan
35

. 

 

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa 

media mempunyai manfaat menghemat waktu 

penyampaian materi pelajaran sehingga peserta didik 

mampu menerima atau memahami apa yang 

disampaikan pendidik dengan mudah, dan menambah 

pengalaman belajar siswa agar pelajaran tidak mudah 

terlupakan. 

 

d. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media yang digunakan dalam pembelajaran 

beraneka ragam. Seseorang guru harus dapat memilih 

salah satu media pembelajaran yang akan digunakan. 

Penggunaan atau pemilihan media harus disesuaikan 

dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya 

mengenai jenis-jenis alat-alat teknologi pendidikan 

diantaranya: 

                                                             
34Arsyad, Media Pembelajaran…, 29.  
35 Rusman et.al., PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI DAN 

INFORMASI…, 73.  
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1. Menurut Nasution. Berdasarkan pada 

pengklasifikasian yang digambarkan para ahli, maka 

karakteristik atau ciri-ciri khas suatu media berbeda, 

berdasarkan tujuan dan maksud pengelompokannya. 

a. Papan tulis 

b. Multimedia 

c. Komputer 

d. Film atau gambar 

e. Proyektor transparansi (OHP) atau media 

transparan 

f. Media audio. 

2. Anderson (1976) mengelompokkan media menjadi: 

a. Media Audio 

b. Media Cetak 

c. Media Audio-cetak 

d. Media Proyeksi Visual diam 

e. Media Proyeksi Audio Visual diam 

f. Media Visual gerak 

g. Media Objek fisik 

h. Media Manusia dan Lingkungan 

i. Media Komputer
36

. 

Ada lima jenis media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran, yaitu: 

a. Media Visual. Media visual adalah media yang hanya 

dapat dilihat dengan menggunakan indra penglihatan 

yang terdiri atas media yang dapat diproyeksikan 

yang biasanya berupa gambar diam atau gambar 

bergerak. 

b. Media Gambar 

Materi pelajaran yang memerlukan visualisasi dalam 

bentuk ilustrasi yang dapat diperoleh dari sumber 

yang ada. Gambar-gambar dari majalah, booklet, 

brosur, selebaran, dan lain-lain mungkin dapat 

memenuhi kebutuhan pada pembelajaran. 

                                                             
36 Rusman, MODEL-MODEL PEMBELAJARAN; Mengembangkan 

Profesionalisme Guru. Edisi 6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 126. 
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c. Media Audio, yaitu media yang mengandung pesan 

dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan para peserta didik 

untuk mempelajari bahan ajar. Contoh dari media 

audio ini adalah program kaset suara dan program 

radio. 

d. Media Audio-Visual, yaitu media yang merupakan 

kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media 

pandang-dengar. Contoh dari media audio-visual 

adalah program video atau televisi pendidikan, video 

atau televisi instruksional, dalam program slide suara 

(sound slide). 

e. Media objek dan media interaktif berbasis komputer. 

Media objek merupakan media tiga dimensi yang 

menyampaikan informasi tidak dalam bentuk 

penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, 

seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, susunannya, 

warnanya, fungsinya, dan sebagainya. Media ini 

dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu media 

objek sebenarnya dan media objek pengganti, 

sedangkan media interaktif berbasis komputer adalah 

media yang menuntut peserta didik untuk berinteraksi 

selain melihat maupun mendengarkan. Contoh media 

interaktif berbasis komputer adalah program 

interaktif dalam pembelajaran berbasis komputer
37

. 

 

e. Peran Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki peran penting 

untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, 

diantaranya : 

1. Memperkaya pengalaman belajar; pembelajar 

menyaksikan dan merasakan secara langsung tema 

pembahasan yang dibicarakan di kelas dan 

pembelajar merasa mudah untuk memahaminya. 

                                                             
37  Rusman et.al.,  Pembelajaran Berbasis Teknologi Dan Informasi…,63. 
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2. Ekonomis; proses pembelajaran dengan 

menggunakan media akan terasa efektif dan relatif 

lebih cepat dibandingkan tanpa menggunakan 

media. 

3. Meningkatkan perhatian pembelajar terhadap 

pelajaran; melalui media pembelajaran materi 

disampaikan oleh pengajar akan lebih jelas. 

4. Membuat pembelajar lebih siap belajar; dengan 

media pembelajaran, pembelajar akan 

mendapatkan pengalaman secara langsung. 

5. Panca indra terlibat dalam proses pembelajaran; 

semakin banyak panca indra yang terlibat dalam 

proses pembelajaran hasil belajar dan kualitas 

belajar pembelajaran akan menjadi lebih baik. 

6. Meminimalisir perbedaan persepsi antara pengajar 

dan pembelajar; dalam pembelajaran bahasa Arab 

sering terjadi perbedaan persepsi dalam memaknai 

sesuatu, misalnya pengajar menggunakan suatu 

lafadz yang tidak dikenal pembelajar. 

7. Menambah kontribusi positif pembelajar dalam 

memperoleh pengalaman belajar; hal ini karena 

media pembelajaran dapat mengembangkan 

kemampuan pembelajar dalam berpikir dan 

menganalisa sampai pada menemukan kesimpulan 

dan solusi dari suatu permasalahan. 

8. Membantu menyelesaikan perbedaan pribadi antar-

pembelajar; masing-masing pembelajar memiliki 

kemampuan yang tidak sama. Misalnya masih ada 

pembelajar yang belum bisa menerima pelajaran 

sementara yang lain sudah paham dan terkadang 

bosan, untuk mengatasi hal ini maka penggunaan 

media menjadi solusi alternatif yang harus 

dilakukan pengajar
38

. 

 

                                                             
38 Rusman, Model-Model Pembelajaran Profesionalisme Guru, Edisi 2, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 133.  
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f. Prinsip-Prinsip Pemilihan dan Penggunaan Media 

Prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan 

media, diantaranya : 

a. Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang 

dicapai, apakah tujuan tersebut bersifat kognitif, 

afektif atau psikomotorik. 

b. Pemilihan media harus berdasarkan konsep yang 

jelas, pemilihan media tertentu bukan didasarkan 

kepada kesenangan pendidik atau sekedar selingan 

dan hiburan, melainkan harus menjadi bagian 

integral dalam keseluruhan proses pembelajaran 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisien 

pembelajaran peserta didik. 

c. Pemilihan media harus disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik. 

d. Pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar 

peserta didik serta gaya dan kemampuan pendidik. 

e. Pemilihan media harus disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan, fasilitas dan waktu yang tersedia untuk 

kebutuhan pembelajaran. 

Agar media pembelajaran benar-benar digunakan 

untuk pembelajaran peserta didik, maka ada sejumlah 

prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya : 

a. Media yang digunakan oleh pendidik harus sesuai 

dan diarahkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

b. Media yang akan digunakan harus sesuai dengan 

materi pembelajaran. 

c. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat 

kebutuhan dan kondisi peserta didik. 

d. Media yang digunakan harus memperhatikan 

efektifitas dan efisien 

e. Media yang digunakan harus sesuai dengan 

kemampuan pendidik dalam mengoperasikannya
39

.  

 

                                                             
39  Arsyad, Media Pembelajaran Edisi 19…, 226. 
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g. Kedudukan Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran mengandung lima 

komponen komunikasi, guru (komunikator), bahan 

pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan) 

dan tujuan pembelajaran. Oleh karena proses 

pembelajaran merupakan proses komunikasi dan 

berlangsung dalam suatu sistem, maka media 

pembelajaran menempati posisi yang cukup penting 

sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. 

Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses 

pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak 

akan bisa berlangsung secara optimal.  

Terdapat macam-macam kedudukan media 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Kedudukan media dalam sistem pembelajaran 

Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari 

sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 

Pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem karena 

didalamnya mengandung komponen yang saling 

berkaitan untuk mencapai suatu tujuan yang 

ditetapkan, komponen tersebut meliputi tujuan, 

materi, metode, dan evaluasi
40

. 

b. Kedudukan media pembelajaran dalam proses 

belajar-mengajar 

Dalam proses belajar-mengajar media 

pembelajaran memiliki kedudukan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada 

saat pengajar menyampaikan pelajaran. 

2. Alat untuk mengangkat atau menimbulkan 

persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan 

dipecahkan oleh siswa dalam proses belajarnya 

dan pengajar bisa menempatkan media sebagai 

sumber pertanyaan atau stimulasi belajar siswa. 

                                                             
40  Ibid., 12. 
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3. Sumber belajar bagi siswa. 

4. Alat untuk mempertinggi proses interaksi guru 

siswa, dan interaksi siswa dengan lingkungan 

sehingga mempertinggi kualitas proses belajar-

mengajar
41

. 

c. Kedudukan media pembelajaran dalam teknologi 

pembelajaran 

Dalam teknologi pembelajaran pada dasarnya 

kedudukan Media Pembelajaran dalam teknologi 

pembelajaran seperti halnya apa yang dimaksud 

dalam Landasan Teknologis, dalam landasan 

tersebut dijelaskan bahwa pemecahan masalah 

dalam tekologi pendidikan dilakukan dalam bentuk 

kesatuan komponen sistem pembelajaran yang telah 

disusun sesuai dengan fungsinya. Komponen-

komponen dalam teknologi pembelajaran tersebut 

diantaranya adalah pesan, orang, bahan, media, 

peralatan, tehnik, dan latar
42

.  

d. Kedudukan media untuk mengundang partisipasi 

aktif siswa 

Kedudukan media pada tahap ini dapat 

merangsang terjadinya diskusi diantara guru dengan 

siswa dan antara siswa dengan siswa, membantu 

siswa menemukan gagasan untuk mengawali 

kegiatan mengarang, bercerita, dan kegiatan kerja 

kelompok, sebagai sumber kegiatan belajar mandiri 

untuk melengkapi atau memperkaya pengetahuan 

yang dipelajari di kelas, serta mengundang 

keterlibatan kognitif dan emosional siswa secara 

spontan
43

.  

 

 

 

                                                             
41 Ibid., 15.  
42 Ibid., 18.  
43 Giri Wiarto, Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani, Edisi 1, 

(Yogyakarta: Laksitas 2016), 20.  
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h. Nilai Media Pembelajaran 

Nilai dari media pembelajaran memiliki dampak 

yang cukup positif terhadap pembelajaran. Media 

pembelajaran bukan hanya sebagai alat tetapi harus 

memiliki nilai-nilai yang dapat mengembangkan 

kemampuan sofl skills maupun hard skills siswa. 

Seutuhnya media pembelajaran akan memiliki nilai 

sebagai berikut. 

1. Penyampaian pesan pembelajaran dapat 

berstandar, 

2. Pembelajaran dapat lebih menarik, 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan 

menerapkan teori belajar, 

4. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat efisien, 

5. Kualitas pembelajaran dapat berlangsung kapan 

pun dan dimana pun diperlukan, 

6. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran 

serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan, 

7. Dan peran guru berubah kearah yang positif
44

.  

 

2. Media Strip Story 

a. Pengertian Media Strip Story 

Strip Story adalah “potongan-potongan yang 

sering digunakan dalam pengajaran bahasa asing. 

Disamping murah dan mudah untuk dibuat, teknik strip 

story sederhana dan tidak memerlukan keterampilan 

khusus untuk menggunakannya”
45

.  

Strip Story adalah kepingan-kepingan kertas yang 

bisa menampilkan pesan yang mudah dibaca dan 

dipahami oleh peserta didik. Penggunaan Strip Story 

berdasarkan pada pemikiran bahwa tujuan utama 

komunikasi didalam kelas adalah agar peserta didik 

                                                             
44 Rusman dkk, Model-Model Pembelajaran …, 181.  
45 Arsyad, Media Pembelajaran Edisi 1…, 122.  
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dapat dengan mudah mengemukakan pikiran, tidak 

sungkan, atau malu
46

.  

Strip Story dengan memakai media kepingan 

kertas mula-mula dicetuskan oleh Prof.R.E Gibson 

dalam majalah TESL Querterly yang kemudian 

dikembangkan lebih lanjut oleh Mary dan John Boyd 

dalam TESOL Newsletter dan dijelaskan dengan 

pengalaman langsung dilapangan oleh Carol Lamelin di 

majalah yang sama
47

. 

Strip Story untuk membuat siswa menghafal dan 

membaca ayat-ayat suci Al-Qur‟an tanpa terkesan 

membosankan dan terpaksa. Strip story dapat 

digunakan untuk mata pelajaran hadis, Qur‟an Hadis, 

kisah-kisah nabi, ilmiah Qur‟an, bacaan dalam shalat; 

mahfudhat, dan lain-lain
48

. 

Strip story berdasarkan pada pemikiran bahwa 

tujuan komunikasi didalam kelas adalah agar peserta 

didik dapat dengan mudah mengemukakan pikiran, 

tidak sungkan, atau malu
49

. 
 

Berdasarkan Uraian diatas media Strip Story 

sangat praktis bila digunakan dalam proses belajar 

mengajar karna dapat digunakan beberapa kali, mudah 

disimpan dan dibawa kemana saja, sehingga peserta 

didik bisa mengulas materi dengan mudah tanpa 

membawa buku dan media Strip Story bisa 

menampilkan pesan yang mudah dibaca dan dipahami 

oleh peserta didik, dengan itu penulis ingin menerapkan 

media Strip Story dalam mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadis kelas. 

 

                                                             
46 Asep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), 238.  
47 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 20.  
48  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Edisi 16, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2013), 116. 
49 Hermawan, Metodologi Pembelajaran…, 238.  
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b. Langkah-langkah Penggunaan dan Pembuatan 

Media Pembelajaran Strip Story 

Berikut ini adalah salah satu contoh pembuatan 

dan penggunaan Media Pembelajaran Strip Story : 

1. Pendidik memilih materi atau ayat-ayat Al-Qur‟an 

yang bersambung dengan rapih, yang kira-kira 

dapat dibagi rata ayat-ayatnya kepada siswa. 

2. Peserta didik dibagi kedalam beberapa kelompok 

kecil. 

3. Lembaran-lembaran surah kemudian dipotong-

potongan menjadi satu-satu kepingan ayat. 

4. Pendidik membagikan potongan-potongan tersebut 

kepeserta didik 

5. Pendidik meminta peserta didik untuk menghafal 

diluar kepala ayat-ayatnya dalam waktu (satu atau 

lima menit). Peserta didik dilarang menulis apa-

apa atau memperlihatkan kepada peserta didik 

lainnya. 

6. Lembaran tersebut dikumpulkan lalu pendidik 

membagikan potongan-potongan kepingan ayat 

kepada peserta didik 

7. Peserta didik diminta untuk agar peserta didik 

dapat berpartisipasi aktif untuk menghasilkan satu 

sambung ayat yang teratur dan benar sesuai dengan 

Al-Qur‟an. 

8. Pendidik meminta peserta didik berdiri dari tempat 

duduknya. Kelompok dapat ditentukan 

berdasarkan kesamaan potongan ayat atau 

berdasarkan urutan kesatuan ayat-ayat yang 

membentuk satu surat dalam Al-Qur‟an. 

9. Setelah menentukan cara atau dasar 

pengelompokan, peserta didik akan berusaha 

mencari siswa yang akan bergabung dalam 

kelompoknya. 
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10. Dengan bergabungnya siswa dalam kelompok itu, 

mereka sudah dapat mulai menyusun ayat-ayat itu 

secara berurutan. 

11. Siswa secara bergiliran akan menyebut ayat yang 

dihafalnya. Dengan demikian, mereka dapat 

mengidentifikasi mufradat dan memahami. Guru 

dapat mengamati keterlibatan secara aktif setiap 

siswa. 

12. Setelah tugas-tugas itu dilakukan oleh siswa, guru 

memperlihatkan ayat Al-Qur‟an Hadits yang 

utuh
50

.  

Strip story dapat digunakan untuk mata pelajaran 

Qur‟an hadis, hadis, kisah-kisah nabi, imlah Qur‟an, 

bacaan dalam shalat; mahfudhat. Dan lain-lain. Di 

bawah ini salah satu contoh surat yang dapat dikeping 

menjadi beberapa potongan.  

                   

                   

                        

            

 

c. Teknik Penggunaan Media Pembelajaran Strip Story 

Teknik strip story mempermahir peserta didik 

menyusun kalimat atau ayat-ayat menjadi satu untaian 

Surah. Untuk menyusun kata-kata ke dalam satu 

kalimat, dapat pula digunakan teknik yang serupa 

dengan menggunakan kartu-kartu yang berisi kata-kata, 

kartu-kartu kata itu disusun secara acak, dan peserta 

didik ditugaskan untuk membaca cepat. kata-kata pada 

kartu-kartu itu dengan urutan yang benar.  

                                                             
50 Ibid., 119. 
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Misalnya: 

َزكَْ  أَلَمْ   َصد 

َسحْ   لَلَْ وَش 

 أَلَمْ  لَلَْ

َزكَْ َسحْ  َصد   وَش 

          

Kata-kata yang diletakkan secara tidak berarturan 

itu ke bawah harus dibaca dengan benar oleh peserta 

didik. Di balik setiap kartu kata dapat dituliskan arti 

kata itu, sehingga latihan siswa dapat dilanjutkan 

dengan memahami arti. 

Dapat juga digunakan pada papan flanel atau 

papan kantong. Kartu-kartu itu diletakkan dalam 

kantong-kantong pada papan tersebut, sehingga bila 

susunan urutan kartu diubah maka kalimat yang disusun 

di papan itu pun berubah, pada deretan kantong ini 

dapat dipindah-pindahkan beberapa karton-karton kecil 

yang bertuliskan kata-kata arab atau indonesia
51

. 

Teknik ini dipilih untuk membantu peserta didik 

dalam mengeksplorasi ide-ide mereka. Dalam 

menyusun ayat Al-Qur‟an Hadits dengan menggunakan 

Strip Story. Dengan menggunakan Strip Story, peserta 

didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif. 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Dari Media Strip Story 

Berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan 

media Strip Story dalam pembelajaran Al-Qur‟an 

Hadist yaitu: 

                                                             
51  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Edisi 18, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2015), 111. 
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a) Peran guru sebagai salah satu fasilitator 

pembelajaran, dan peserta didik dapat saling 

belajar. 

b) Para peserta didik memiliki pengaruh langsung 

pada komunikasi aktif. 

c) Kegiatan pada pembelajaran menggunakan Strip 

Story akan menyenangkan. 

d) Strip Story memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk berbicara bebas atau 

mengembangkan ide-ide untuk mengingat kembali. 

e) Dalam aktivitas pembelajaran dengan 

menggunakan media Strip Story dapat 

meningkatkan proses belajar bukan hanya individu 

tetapi juga dalam kelompok. 

Selain kelebihan terdapat juga kekurangan, antara 

lain sebagai berikut Kekurangan dari media Strip Story: 

a) Butuh waktu lama untuk mengatur dan memahami 

peserta didik. 

b) Penulis harus memiliki kemauan untuk 

menghabiskan waktu luang sendiri dirumah untuk 

mencari bahan yang cocok
52

. 

c) Tidak tepat digunakan bagi pembelajar yang belum 

menguasai mufradat (kosa kata). 

d) Tidak tepat digunakan bagi pembelajar yang belum 

memahami susunan ayat Al-Qur‟an Hadits. 

Kekurangan dan kelebihan itu yang kemudian 

menuntut pengajar dapat menentukan dengan benar, 

media apa yang seharusnya digunakan pada setiap 

pembelajaran Al-Quran Hadits, karena memang tidak 

semua media yang ada dapat digunakan dengan tepat 

pada setiap pembelajaran. 

 

 

 

                                                             
52 Kiftah Siti, “Chapter II REVIEW OF RELATED LITERATURE,” 

https://www.academia.edu//7741637/Literature   

https://www.academia.edu/7741637/Literature
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3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Adanya pendidikan yang berkualitas, akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan mandiri. Komitmen pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan ditempuh melalui 

berbagai kebijakan. Mulai dari kebijakan anggaran, 

muatan kurikulum, peningkatan kualifikasi guru, sistem 

kenaikan pangkat, dan segala usaha evaluasi. Dalam 

menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berkembang sekarang ini, perlu 

dilakukan berbagai upaya diantaranya peningkatan 

mutu pendidikan baik itu prestasi belajar siswa maupun 

kompetensi pendidik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat 

dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. 

Aktivitas yang bersifat psikologis, yaitu aktivitas yang 

merupakan proses mental , misalnya aktivitas berpikir, 

memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, 

membandingkan, membedakan, mengungkapkan, 

menganalisis dan sebagainya. Sedangkan aktivitas yang 

bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang merupakan 

proses penerapan atau praktik, misalnya melakukan 

eksperimen atau percobaan, latihan, kegiatan praktik, 

membuat karya (produk), apresiasi dan sebagainya
53

. 

Cronbach berpendapat bahwa “learning is shown 

by change in behavior as a result of experience.” 

Belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh 

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman
54

. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

                                                             
53 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan  Klasik Hingga Kontemforer 

Formula dan Penerapan dalam Pembelajaran, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 119. 
54 Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Dan Informasi…, 48. 
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laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya
55

. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi 

dalam  kemampuan manusia berdasarkan usaha yang 

dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang dapat 

membangun dirinya, serta memperluas pengetahuan 

dan keterampilan yang diperoleh. 

Hubungan antara guru, siswa dan bahan ajar 

bersifat dinamis dan kompleks. Untuk mencapai 

keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran terdapat 

beberapa komponen yang harus dikembangkan guru, 

yaitu: tujuan, materi, media, strategi, dan evaluasi 

pembelajaran. Masing-masing komponen tersebut 

saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain
56

. 

Perubahan yang terjadi setelah seseorang belajar 

akan menunjukkan suatu hasil yang dapat juga 

dikatakan sebagai hasil belajar, disekolah peserta didik 

dapat ditentukan hasil belajarnya setelah melakukan 

evaluasi. Hasil belajar didefinisikan sebagai hasil yang 

telah dicapai dalam usaha, berusaha untuk mengadakan 

perubahan untuk mencapai suatu tujuan. Dan tujuan 

tersebut tentunya yang diharapkan oleh peserta didik, 

guru dan orang tua murid itu sendiri sebagai prestasi 

atau hasil belajar. 

Hasil belajar yang dicapai peserta didik melalui 

proses belajar mengajar yang optimal ditunjukkan 

dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Kepuasan yang dapat menumbuhkan motivasi 

belajar intrinsik pada diri peserta didik. Peserta 

didik tidak mengeluh dengan prestasi yang rendah 

dan ia akan berjuang lebih keras untuk 

memperbaikinya. 

                                                             
55 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, Edisi, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 6. 
56 Ibid., 5.  
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b. Menambah keyakinan dan kemampuan dirinya, 

artinya ia menguasai kemampuan dirinya dan 

percaya bahwa ia mempunyai potensi yang tidak 

kalah dari orang lain apabila ia berusaha 

sebagaimana mestinya. 

c. Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya, 

seperti akan tahan lama diingat, membentuk 

perilaku, bermanfaat untuk mempelajari aspek lain, 

kemauan dan untuk belajar sendiri dan 

mengembangkan kreativitasnya. 

d. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik secara 

menyeluruh (komperhensif), yakni mencakup 

ranah kognitif. 

e. Kemampuan peserta didik untuk mengontrol atau 

menilai dan mengandalkan diri terutama dalam 

menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan 

mengendalikan proses dan usaha belajarnya”.  

Berdasarkan uraian tentang konsep belajar diatas, 

dapat dipahami tentang Hasil belajar yaitu: “perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, yang 

menyangkut aspek kognitif sebagai hasil dari kegiatan 

belajar”
57

. 

Aspek kognitif membahas tujuan pembelajaran 

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari 

tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi 

yakni evaluasi. Kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan yang 

secara hierarkis berurut dari yang paling rendah 

(pengetahuan) sampai ke yang paling tinggi (evaluasi) 

dan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Tingkat Pengetahuan(kowledge) (C1) 

Pengetahuan diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam menghafal, mengingat 

kembali atau mengulang kembali 

pengetahuan yang pernah diterimanya. 

                                                             
57 Susanto, Teori Belajar Pembelajaran…,  5.  
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b. Tingkat pemahaman(Comprehension) (C2) 

Pemahaman diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, 

menerjemahkan atau menyatakan sesuatu 

dengan caranya sendiri tentang pengetahuan 

yang pernah diterimanya. 

c. Tingkat penerapan(application) (C3) 

Penerapan diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam menggunakan pengetahuan 

dalam memecahkan berbagai masalah yang 

timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Tingkat analisis(analysis) (C4) 

Analisis diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam membedakan, memilah 

sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria 

tertentu kemudian dicari kaitannya dan 

ditafsir maknanya. 

e. Tingkat Sintesis(synthesis)(C5) 

Sintesis diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam mengaitkan dan 

menyatukan berbagai elemen dan unsur 

pengetahuan yang ada sehingga berbentuk 

pola baru yang lebih menyeluruh. 

f. Tingkat evaluasi(evalution) (C6) 

Evaluasi diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam membuat perkiraan atau 

keputusan yang tepat berdasarkan kriteria 

atau pengetahuan yang dimiliknya
58

. 

  

                                                             
58 Supardi, Penilaian Autentik Pembelajaran Afektif, Kognitif, Psikomotorik 

(konsep dan aplikasi), Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 155. 
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Tabel 2.1 Indikator penentuan kategori kognitif 

Domain Kategori Jenis 

Perilaku 

Kemampuan 

Internal 

Kata Kerja Operasional 

Kognitif Pengetahuan Mengetahui 

………………. 

Misalnya:  

- Istilah 

- Fakta 

- Aturan 

- Urutan 

- Metode 

Menyusun(Menata), 

mendefinisikan 

menyalin 

Menunjuk(nama benda) 

Mendaftar 

Menghafalkan 

Menyebutkan 

Mengurutkan  

Mengenal 

Menghubungkan 

Mengingat Kembali 

Memproduksi  

 

 Pemahaman  Menerjemahkan  

Menafsirkan 

Memperkirakan 

Menentukan 

………………. 

Misalnya: 

-Metode 

-prosedur 

Memahami 

……………….. 

Misalnya: 

- Konsep 

- Kaidah 

- Prinsip 

- Kaitan 

antarfakta 

- Isi pokok 

Mengartikan, 

Menginterpresta

sikan 

………………. 

Misalnya: 

- Tabel 

- Grafik 

- Bagan  

 

Mengklasifikasikan 

Menggambarkan 

Mendiskusikan 

Menjelaskan 

Mengungkapkan 

Mendefinisikan 

Menunjukkan 

Mengalokasikan 

Melaporkan 

Mengakui 

Menjatuhkan 

Mengkaji ulang 

Memilih  

Menyatakan 

Menerjemahkan  
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 Penerapan  Memecahkan 

masalah 

Membuat bagan 

dan grafik. 

Menggunakan 

………………. 

Misalnya: 

- Metode, 

Prosedur 

- Konsep 

- Kaidah 

- Prinsip 

Menerapkan 

Memilih 

Mendemonstrasikan 

Mendramatisir 

Mengerjakan 

Membuat ilusi 

Menginterpretasikan 

Mengoperasikan 

Melatih 

Menyusun jadwal 

Membuat sketsa 

Memecahkan 

Mengakui  

 

 Analisis Mengenali 

kesalahan,  

Membedakan 

………………. 

Misalnya: 

Fakta dari 

interpretasi data 

dari kesimpulan 

Mengenali 

Memperkirakan 

Menghitung 

Mengkategorikan 

Membandingkan 

Melawankan 

Mengkritik 

Membuat diagram 

Membedakan 

Memperlakukan lain 

Menguji 

Mencoba 

Menginventaris 

Menanyakan 

Mengetes 

Membuat lain (dari 

yang lain) 

 Sintesis  Menghasilkan 

…………….. 

Misalnya: 

Klasifikasi 

Karangan 

Kerangka 

teoritis 

Menyusun  

………………… 

Misalnya: 

Rencana 

Mengatur (sesuai 

dengan) 

Merangkum 

Mengumpulkan 

Mengatur komposisi 

Membangun 

Menciptakan 

Merancang 

Merumuskan 

Mengatur 

Mengorganisasi 
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Skema 

Program kerja 

 

Merencakan 

Menyiapkan 

Mengusulkan 

Menyusun 

Menulis 

 

 Evaluasi  Menilai 

berdasarkan 

norma internal 

…………….. 

Misalnya: 

Hasil karya seni 

Mutu karangan 

Mutu ceramah 

Program 

penataran 

Menilai 

berdasarkan 

norma eksternal 

……………….. 

Misalnya: 

Hasil karya seni 

Mutu karangan 

Mutu pekerjaan 

Mutu ceramah 

Program 

penataran 

 

Mempertimbang

kan  

………………. 

Misalnya: 

Baik buruknya 

Pro-kontraknya 

Untung-ruginya 

 

Menduga-duga 

Membuat argumentasi 

Mengoreksi 

Melampirkan 

Memilih 

Membandingkan 

Mempertahankan 

Mengestimasi 

Memutuskan 

Memperkirakan 

Menganggap 

Memberi nilai (score) 

Memilih 

Mendukung 

Menilai 

Mengevaluasi 

 

Berdasarkan kriteria pengukuran hasil belajar 

diatas maka peneliti ingin meneliti hasil belajar peserta 

didik dilihat dari aspek kognitif. Istilah cognitive 

berasal dari kata cognition yang mempunyai makna 

kata knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, 
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cognition (kognisi) ialah perolehan, penataan, dan 

penggunaan pengetahuan. 

Secara keseluruhan biasanya hasil belajar akan tampak 

berupa: 

1. Kebiasaan; seperti peserta didik belajar bahasa 

berkali-kali menghindari kecenderungan 

penggunaan kata atau struktur yang keliru, 

sehingga akhirnya ia terbiasa dengan penggunaan 

bahasa secara baik dan benar. 

2. Keterampilan; seperti menulis dan berolahraga 

yang meskipun sifatnya motorik, keterampilan-

keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak 

yang teliti dan kesadaran yang tinggi. 

3. Pengamatan; yakni proses menerima, menafsirkan, 

dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui 

indra-indra secara objektif sehingga peserta didik 

mampu mencapai pengertian yang benar. 

4. Berpikir asosiatif; yakni berpikir dengan cara 

mengasosiasikan sesuatu dengan menggunakan 

daya ingat. 

5. Berpikir rasional dan kritis; yakni menggunakan 

prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam 

menjawab pertanyaan kritis seperti “bagaimana” 

(how) dan “mengapa” (why). 

6. Sikap; yakni kecenderungan yang relatif menetap 

untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk 

terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan 

pengetahuan dan keyakinan. 

7. Inhibisi (menghindari hal yang mubazir). 

8. Apresiasi (menghargai karya-karya bermutu)
59

. 

Kegiatan belajar dan mengajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses 

pendidikan. Hal ini berarti bahwa pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana 

                                                             
59 Rusman dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Dan Informasi…,13.  



 

 

 

48 

proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara 

profesional. Setiap kegiatan pembelaran selalu 

melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan siswa. Guru 

sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar 

siswa yang didesain secara sengaja, sistematis, dan 

berkesinambungan. Sedangkan siswa sebagai peserta 

didik merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar 

yang diciptakan guru
60

.  

Hasil belajar yang didapat oleh peserta didik 

merupakan kemampuannya dalam menyerap 

pengetahuan saat proses belajar berlangsung. Perubahan 

yang terjadi pada siswa merupakan akibat dari kegiatan 

belajar sehingga berhasil atau tidaknya pencapaian 

tujuan pendidikan, tergantung bagaimana proses belajar 

yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik untuk 

mendapatkan  hasil belajar yang efektif dan optimal. 

Oleh karena itu mendapatkan hasil belajar dalam bentuk 

“perubahan” harus melalui proses tertentu yang 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa (intern) 

dan dari luar siswa (ekstern)
61

. 

Ketika seorang guru telah menyampaikan materi 

kepada siswanya, maka seorang guru akan memperoleh 

hasil belajar yang diperoleh siswanya dalam proses 

pembelajaran. “Hasil belajar yang ideal adalah yang 

mencakup kemampuan siswa dalam hal pengetahuan, 

sikap dan keterampilan siswa
62

.  

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat 

kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

tingkah laku siswa yang mencangkup pengetahuan, 

sikap, dan perilaku siswa setelah menyesuaikan 

pengalaman belajarnya. Dengan demikian, jika hasil 

                                                             
60 Ibid., 77.  
61 Shlomo Sharan, Cooperative Learning Inovasi Pengajaran dan 

Pembelajaran Untuk Memacu Keberhasilan Siswa di Kelas, (Yogyakarta: Istana 
Media, 2014), 31. 

62 Hamzah, dan Muhlisrarini,  Perencanaan Dan Strategi 

Pembelajaran…,11.  



 

 

 

49 

belajar yang pertama belum mendapatkan hasil 

memuaskan, maka dilakukan berulang sehingga 

kualitas semakin baik dan memuaskan. Selain 

perubahan tingkah laku, belajar juga dapat memperbaiki 

sikap dan dapat meningkatkan kemampuan peserta 

didik sebelum dan sesudah melakukan proses belajar 

mengajar pasti mengalami perbedaan. Walaupun 

terkadang hanya sedikit perubahan yang terjadi dan 

tidak banyak kemampuan yang didapat sesudah 

melakukan proses belajar mengajar. Tetapi, selalu ada 

yang dihasilkan dari proses belajar mengajar. 

 

b. Hasil Belajar Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Hasil belajar dalam kelas harus dapat 

dilaksanakan ke dalam situasi-situasi diluar sekolah. 

Dengan kata lain, siswa dapat mentransferkan hasil 

belajar itu ke dalam situasi-situasi yang sesungguhnya. 

Hasil belajar pesertaa didik pada hakikatnya 

adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku dalam 

hasil belajar dalam pengertian yang luas mecangkup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik
63

. 

Jadi, hasil belajar pelajaran Al-Qur‟an Hadits 

adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan belajar Al-Qur‟an Hadits, baik segi 

kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga individu 

tersebut dalam menjalani kehidupannya berlandaskan 

kepada Al-Qur‟an dan Hadits sebagai sumber 

pendidikan Islam. 

  

                                                             
63 Muhammad Thobroni, Arif Mustofa, Belajar & Pembelajaran 

Pengembangan…, 22-24. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa kadang-kadang mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Beberapa diantara 

siswa mengalami kemajuan, namun ada pula yang 

justru mengalami kemunduran. Kemajuan atau 

kemunduran hasil belajar siswa tersebut dipengaruhi 

oleh banyak faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar adalah banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern.  

Hasil belajar bukan sesuatu yang berdiri sendiri, 

tetapi merupakan hasil berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Secara umum Faktor intern adalah 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada 

di luar individu. 

a. Faktor Intern 

a) Faktor Fisiologis 

1. Kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu 

jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu 

juga ia akan cepat lelah, kurang  bersemangat, 

mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, 

kurang darah ataupun ada gangguan-gangguan 

atau kelainan-kelainan fungsi alat inderanya 

atau tubuhnya. Bahwa sehat berarti dalam 

keadaan baik segenap badan beserta bagian-

bagiannya atau bebas dari penyakit. Serta 

kesehatan seseorang berpengaruh terhadap 

belajarnya. 

2. Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang 

menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat 

itu berupa buta, setengah buta, tuli, setengah 

tuli, lumpuh dan lain-lain. Keadaan cacat 
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tubuh juga mempengaruhi belajar, siswa yang 

cacat belajarnya juga akan terganggu. 

b) Faktor Psikologis 

1. Intelegensi  

Intelegensi pada umumnya dapat 

diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk 

mereaksi terhadap rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan 

cara yang tepat. Tingkat kecerdasan atau 

intelegensi (IQ) berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar siswa. Hal ini dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi tingkat 

intelegensi siswa, maka semakin besar 

kemampuan siswa tersebut untuk mencapai 

hasil yang optimal. Sebaliknya,semakin 

rendah kemampuan intelegensi siswa, maka 

semakin kecil kemungkinan untuk mencapai 

hasil optimal. Intelegensi dianggap sebagai 

suatu norma umum dalam keberhasilan 

belajar. Intelegensi normal berada pada 

rentangan angka antara 85-115. 

2. Minat  

Minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan terus menerus yang 

disertai dengan rasa senang. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar karena bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan 

minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya. 

3. Bakat  

Bakat atau aptitude adalah : “The 

capacity to learn”. Dengan perkataan lain 

bakat adalah kemampuan untuk belajar. 

Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi 

kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 
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berlatih. Orang yang berbakat mengetik, 

misalnya akan lebih cepat dapat mengetik 

dengan lancar dibandingkan dengan orang 

lain yang kurang atau tidak berbakat dibidang 

itu. 

4. Perhatian  

Ghazali menerangkan bahwa perhatian 

adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa 

itu pun semata-mata tertuju kepada suatu 

obyek atau sekumpulan obyek. Untuk dapat 

menjamin hasil belajar yang baik, maka 

peserta didik harus memiliki perhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya
64

. 

5. Sikap 

Ialah kemampuan menerima atau menolak 

objek berdasarkan penilaian terhadap objek 

tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-

nilai. Sikap merupakan kemampuan 

menjadikan nilai-nilai sebagai standar 

perilaku
65

. 

 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap 

belajar dikelompokkan menjadi 3(tiga) faktor yaitu : 

1. Keluarga 

Faktor orang tua sangat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam 

belajar atau menimbulkan minat belajar anak. 

tinggi rendahya pendidikan orang tua, besar 

kecilnya pendapatan orang tua, cukup atau 

kurang perhatian dan bimbingan orang tua, 

rukun atau tidaknya kedua orang tua dan akrab 

                                                             
64 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2019), 30.  
65 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi PAIKEM, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 5-6. 
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tidaknya hubungan orang tua dengan anak-

anak, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, 

semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian 

hasil belajar anak. disamping itu faktor keadaan 

rumah juga turut mempengaruhi keberhasilan 

belajar seperti papan tulis, gambar, peta atau 

meja belajar dan sebagainya. 

2. Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar sangat 

mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. 

Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian 

kurikulum, dengan kemampuan anak, keadaan 

fasilitias atau perlengkapan di sekolah, keadaan 

ruangan, jumlah murid perkelas, pelaksanaan 

tata tertib (disiplin). Hal ini dapat 

mempengaruhi minat belajar dan hasil belajar 

siswa. 

3. Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan 

prestasi belajar. Bila disekitar tempat tinggal 

keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang 

yang berpendidikan terutama anak-anaknya 

rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik 

hal ini akan mendorong anak leih giat belajar. 

Tetapi sebaliknya apabila tinggal dilingkungan 

anak-anak yang nakal, tidak bersekolah dan 

pengangguran, hal ini akan mengurangi 

semangat belajar bahkan keinginan untuk 

belajar atau minat belajar hilang sama sekali. 

4. Lingkungan sekitar 

Keadaan lingkunan, bangunan rumah, 

suasana sekitar, keadaan lalu lintas dan 

sebagainya. Misalnya bangunan rumah 

penduduk yang sangat sempit, lalu lintas yang 

membisingkan, suasana hiruk pikuk orang 

disekitar, suara pabrik, polusi udara, iklim yang 

terlalu panas, semuanya akan mempengaruhi 
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gairah dan minat belajar siswa. Sebaliknya 

tempat yang sepi dengan iklim yang sejuk, ini 

akan menunjang proses belajar
66

. 
 

d. Prinsip dan Prosedur Penilaian 

1. Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang 

sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus 

dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan 

interprestasi hasil penilaian. 

2. Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian 

integral dan proses belajar-mengajar. Artinya, 

penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat 

proses belajar-mengajar sehingga pelaksanaannya 

berkesinambungan. “tiada proses belajar-mengajar 

tanpa penilaian” hendaknya dijadikan pedoman bagi 

setiap guru. 

3. Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam 

pengertian menggambarkan prestasi dan 

kemampuan siswa hingga adanya penilaian harus 

menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya 

komprehensif. 

4. Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan 

tindak lanjutnya. Data hasil penilaian sangat 

bermanfaat bagi guru maupun bagi siswa. Oleh 

karena itu, perlu dicatat secara teratur dalam catatan 

khusus mengenai kemajuan siswa
67

. 

 

Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan 

pegangan atau prosedur dalam melaksanakan proses 

penilaian hasil belajar, yakni : 

a. Merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan 

pengajaran 

b. Mengkaji kembali materi pengajaran 

                                                             
66 Kukuh Susilonuringsih, “Pengaruh Faktor Intern Dan Faktor Ekstren 

Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas I Di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi 
(YAPEK) Gombong” (Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2006), 24.  

67 Rijal Firdaos, Desain Instrumen Pengukur Afektif, Edisi 3, (Bandar 

Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja(AURA), 2019), 7.  
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c. Menyusun alat-alat penilaian, baik tes maupun non-

tes 

d. Menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan 

tujuan penilaian tersebut 

e. Menelaah kurikulum dan buku pelajaran agar dapat 

ditentukan lingkup pertanyaan, terutama materi 

pelajaran, baik luasnya maupun kedalamannya. 

f. Membuat kisi-kisi atau blueprint alat penilaian
68

. 

 

4. Mata Pelajaran Al-Quran Hadits 

a. Pengertian Al-Quran Hadits 

Al-Qur‟an dan Hadits adalah dua sumber umat 

agama Islam sebagai tuntunan menjalankan ibadahnya. 

Oleh karena itu, pemahaman keduanya merupakan 

keharusan bagi umat islam. Sebagai umat agama islam 

yang menjalankan perintah Tuhannya dengan baik, 

membaca Al-Qur‟an harus bacaan yang lancar dan tidak 

terbata-bata sewajibnya menjadi kebiasaan rutin 

sekaligus kegiatan sehari-hari.  

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas 

tentang pengertian pelajaran Al-Quran Hadits, terlebih 

dahulu akan penulis berikan definisi tentang Al-Quran 

Hadits secara terperinci. 

a. Al-Qur‟an 

Secara lughawi (bahasa) Al-Qur‟an akar dari 

kata qara‟a yang berarti membaca, sesuatu yang 

dibaca. Membaca yang dimaksud adalah membaca 

huruf-huruf dan kata-kata antara satu dengan yang 

lain. Membaca disini khusus ditunjukkan pada Al-

Qur‟an sebagai teks seperti yang dapat kita saksikan. 

Al-Qur‟an sebagai teks sebenarnya merupakan 

kumpulan dari teks-teks kitab sebelumnya yang 

sudah disempurnakan. Oleh karena itu, kata qara‟a 
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dapat pula diartikan menghimpun. Al-Qur‟an 

menghimpun segala ilmu pengetahuan
69

. 

Sedangkan secara Istilah Al-Qur‟an yaitu kitab 

suci umat agama Islam yang diturunkan Allah SWT 

kepada Rasulullah SAW melalui malaikat jibril 

diturunkan secara berangsur-angsur sebagai 

pedoman dan petunjuk hidup. Al-Qur‟an dipandang 

sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang 

paling mulia, serta pedoman hidup manusia untuk 

mencapai kebahagian dunia akhirat, maka sudah 

seharusnya cara membaca Al-Qur‟an diatur 

sedemikian rupa, sehingga pembaca mendapat 

berkah-Nya. Dan bagi yang membacanya termasuk 

ibadah
70

. 

Allah SWT menjaga karunia, kebenaran dan 

kelestariannya Al-Qur‟an, Firman Allah SWT surah 

Al-Hijr ayat 9 : 

                   

Artinya :”Sesungguhnya Kami lah yang menurukan 

Al-Qur‟an dan Sesungguhnya Kami benar-

benar memeliharanya.” (Q.S. Al-Hijr[14]: 

9)
71

. 
 

Dapat disimpulkan dari Penjelasan Ayat diatas 

bahwa Al-Qur‟an diturunkan oleh Allah ke muka 

bumi untuk memberikan penjelasan tentang segala 

sesuatu sehingga manusia memiliki pedoman dan 

arahan yang jelas dalam melaksanakan tugas 

hidupnya sebagai mahluk Allah SWT. 

 

                                                             
69 Deden Makbulloh, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2011), 156.  
70 Ibid., 158.  
71 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya, (Bandung: Yayasan 
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b. Hadits 

Menurut lughawi, Hadis adalah sesuatu yang 

baru. Dikatakan baru karena hadis ada bersamaan 

dengan diangkatnya Muhammad menjadi Rasul oleh 

Allah SWT. Kedudukan Rasul termasuk baru, 

walaupun isi ajaran Rasulullah SAW. Tidak 

semuanya baru. Ajaran sebelumnya juga ada dalam 

ajaran Nabi Muhammad SAW, hanya saja praktik-

praktiknya tentu baru dalam arti berbeda dengan 

sebelumnya. 
 

Menurut istilahi, hadits adalah perkataan, 

perbuatan, dan taqrir (perkataan) Nabi Muhammad 

SAW yang sudah tertulis, sebelum tertulis kita sebut 

sunah, tetapi setelah al-sunnah tersebut diriwayatkan 

oleh para sahabat dan generasi selanjutnya secara 

bersambung, itulah al-Hadis. 

Hadis dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : 

a. Hadis fi‟liyah yaitu hadis atas dasar perbuatan 

yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. 

b. Hadis qauliyah yaitu hadis atas dasar perkataan 

atau ucapan Nabi Muhammad SAW. 

c. Hadis tagririyah yaitu hadis atas dasar 

persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap apa 

yang dilakukan para sahabatnya
72

. 

Mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits di Madrasah 

Tsanawiyah adalah mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang menekankan pada kemampuan membaca 

dan menulis Al-Qur‟an dan hadits dengan benar, serta 

hafalan terhadap surat-surat pendek dalam Al-Qur‟an, 

pengenalan arti atau makna secara sederhana dari surat-

surat pendek tersebut ahlak terpuji untuk diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan 

perhiasan. 
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b. Tujuan Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits adalah bagian 

dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa 

memahami, terampil melaksanakan dan mengamalkan 

isi kandungan Al-Qur‟an-Hadits melalui kegiatan 

pendidikan. Tujuan pembelajaran Al-Qur‟an Hadits 

adalah agar siswa dapat membaca, menulis, menghafal, 

mengartikan, memahami dan terampil melaksanakan isi 

kandungan Al-Qur‟an Hadits dalam kehidupan sehari-

hari sehingga menjadi orang yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT
73

. 

 

c. Ruang lingkup Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits di 

Madrasah Tsanawiyah 

a. Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Qur‟an 

yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

b. Hafalan surat-surat pendek dalam Al-Qur‟an dan 

pemahaman sederhana tentang arti dan makna 

kandungannya, serta pengamalannya melalui 

keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Pemahaman dan pengamalannya melalui 

keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis 

yang  berkaitan dengan keutamaan membaca Al-

Qur‟an, kebersihan, niat, menghormati orang tua, 

persaudaraan, silaturahmi, takwa, keutamaan 

memberi, menyayangi anak yatim, salat berjamaah, 

ciri-ciri orang munafik dan amal salih
74

. 

 

d. Pentingnya Al-Qur’an Hadits Bagi Peserta didik 

Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits merupakan 

sumber rujukan utama dikehidupan umat manusia. Al-

Qur‟an dan Hadits mempunyai peran penting dalam 

mengatur dan menjelaskan aturan-aturan hidup manusia 
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agar mendapatkan keselamatan hidup baik di dunia 

maupun di akhirat
75

. 

Begitu pentingnya Al-Qur‟an dan Hadits bagi 

manusia mensifati dirinya sebagai petunjuk bagi 

manusia, yang memberikan penjelasan dan mampu 

membedakan mana hal yang benar dan mana yang batil. 

Demikian juga hadits berperan penting dalam 

menegaskan dan merinci kandungan Al-Qur‟an. 

 

5. Materi Al-Qur’an Hadits 

1. Rezeki Allah Sangat Luas 

a. Pengertian Rezeki 

Rezeki berarti segala sesuatu yang 

bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta 

dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber 

penghidupan. Rezeki juga berarti anugerah, 

karunia, atau pemberian dari sisi Allah Swt. 

Kepada makhluk-Nya. Dengan ungkapan lain, 

segala sesuatu yang dapat menunjang 

kelangsungan hidup manusia dan 

mengantarkannya pada kehidupan yang lebih baik 

disebut rezeki. Terdapat pada firman Allah dalam 

Surah ar-Rum [30]: 40 berikut ini : 

 ُثَّ ُُيِيُتُكمِْ ُثَّ ُُيِْييُكمِْ َىلِْ ِمنِْ ُشرََكاِئُكمِْ َمنِْ يَ ْفَعلُِ
ا ُيْشرُِكونَِ اَِ     الَِّذي َخَلَقُكمِْ ُثَّ َرَزَقُكمِْ  َوتَ َعاَلِ َعمَّ

 ِمنِْ َذِلُكمِْ ِمنِْ َشْيءِ  ُسْبَحانَوُِ
Artinya: 

“Allah-lah yang menciptakan kamu, 

kemudian memberimu rezeki, lalu 

mematikanmu, kemudian menghidupkanmu 

(kembali). Adakah di antara yang kamu 

sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat 
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demikian? Maha Suci Dia dan Maha Tinggi 

dari apa yang mereka persekutukan”. (QS. ar-

Rum [30]: 40) 

Pada ayat di atas, Allah menegaskan bahwa 

Dia telah menghidupkan manusia, memberi rezeki, 

mematikan, dan menghidupkan mereka kembali. 

Kemudian Allah mempertanyakan kepada manusia 

“Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan 

dengan Allah itu dapat berbuat demikian?” Dalam 

arti, penegasan bahwa tidak ada makhluk yang 

dapat berbuat demikian. Inilah yang membuktikan 

bahwa tidak ada yang satu makhluk pun yang 

dapat disekutukan dengan Allah. Dia Maha Suci 

dari segala prasangka orang-orang yang 

menyekutukan-Nya. 

b. Spirit Al-Qur’an dalam Mencari Rezeki  

Dalam Tafsir ar-Razi dijelaskan bahwa makna 

“makna bertebaranlah kamu di muka bumi” 

mengacu pada dua hal: Pertama, perintah untuk 

menyelesaikan tugas-tugas hidup setelah selesai 

shalat jumat. Kedua, larangan untuk duduk-duduk 

yang tidak bermanfaat dan tidur di dalam masjid 

seusai shalat Jumat. Dengan ungkapan lain, firman 

Allah di atas memantik inspirasi untuk senantiasa 

“produktif, energik, dan efisien” dalam 

menggunakan waktu, sekaligus larangan bermalas-

malasan. 

Ibnu Katsir juga mengungkapkan, 

“Menyebarlah kemana pun kalian inginkan di 

penjuru-penjuru-Nya, dan berkelilinglah di sudut-

sudut, tepian, dan wilayah-wilayah-Nya untuk 

menjalankan usaha dan perniagaan.” Penafsiran 

Ibnu Katsir ini memberikan isyarat bahwa salah 

satu pintu rezeki Allah yang bisa dimasuki 

manusia adalah lewat bidang perdagangan. 
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Kebiasaan berdagang ini ternyata sudah 

dilakukan suku Quraisy sejak masa Rasulullah 

Saw. Mereka melakukan perjalanan dagang ke luar 

wilayah makkah pada musim dingin. Pergi ke 

Yaman untuk belanja parfum dan rempah-rempah, 

serta menjajakan hasil pertanian ke Syam selama 

musim panas. Hal ini sebagaimana digambarkan 

oleh Allah dalam (QS. Quraisy [106]: 2) 
 

                 

 

Artinya: (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada 

musim dingin dan musim panas. 

 

2. QS. Quraisy [106] dan QS. AL-Insyirah [94] 

a.  Kandungan QS. Quraisy 

Surah Quraisy terdiri dari 4 ayat dan termasuk 

surah Makkiyah, atau surat-surat yang diturunkan di 

Makkah. QS. Quraisy [106] adalah peringatan Allah 

kepada masyarakat Quraisy tentang nikmat-nikmat 

yang telah dianugerahkan kepada mereka. Karena 

itu, mereka diperintahkan untuk menyembah Allah 

semata, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu 

pun. 

b. Kandungan QS. al-Insyirah [94] 

Surah al-Insyirah terdiri dari 8 ayat, dan termasuk 

surah Makkiyah. Surah al-Insyirah ini diturunkan 

sebagai pelipurlara bagi Rasulullah Saw. Ketika 

menghadapi ujian-ujian dalam berdakwah. 

 

B. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang masalah serta mengacu pada 

kajian teoritis yang telah peneliti kemukakan diatas, selanjutnya 

akan dijelaskan pengaruh variabel bebas dan variabel terikat, 

untuk menggambarkan alir pemikiran disini peneliti dapat 
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menggambarkan melalui diagram kerangka berpikir sebagai 

berikut : 

             Media Strip Story      Hasil Belajar Peserta didik 

(X)    (Y) 

(Variabel Bebas)  (Variabel Terikat) 

Keterangan : 

X : Media Strip Story 

Y : Hasil peserta didik 

Berdasarkan kerangka tersebut akan dibuktikan apakah 

media pembelajaran Strip Story ini dapat memberikan pengaruh 

terhadap Hasil Belajar peserta didik. Dengan menggunakan 

media pembelajaran yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. 

Media Strip Story mampu menciptakan pembelajaran yang 

efektif, membantu peserta didik untuk lebih mudah membaca 

serta menghafal ayat-ayat Al-Qur‟an maupun hadis yang 

dipelajari dengan cara yang menyenangkan dan memberikan 

pengalaman belajar yang berbeda, peserta didik juga akan lebih 

mudah memahami makna surat dengan sedikit demi sedikit 

melalui potongan-potongan ayat. 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 

dapat dinyatakan sebagai jawaban yang empirik dengan data
76

. 

Berdasarkan pernyataan diatas hipotesis penelitian hanya 

menduga duga atau jawaban sementara ada atau tidak pengaruh 

antara variabel X (Independent) dan variabel Y (Dependent). 
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Maka media Pembelajaran Strip Story ada pengaruh terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits. 

Hipotesis Statistik 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

H0 : μ₁꞊μ₂ = tidak terdapat pengaruh media pembelajaran strip 

story terhadap hasil belajar peserta didik. 

Hα : μ₁≠μ₂ = terdapat pengaruh media pembelajaran strip story 

terhadap hasil belajar peserta didik. 

Keterangan : 

H0 : Hipotesis observasi 

Ha : Hipotesis alternatif 

μ₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan 

μ₂ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

꞊ : Sama dengan 

≠ : Tidak sama dengan 
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