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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya media 

pembelajaran yang digunakan oleh pendidik sehingga muncul 

kejenuhan dan kurang motivasi siswa dalam pembelajaran. Siswa 

menganggap pembelajaran Pendidikan Islam merupakan pembelajaran 

yang sulit untuk dipahami dan diingat. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research 

and Development)yang bertujuan untuk: 1) menghasilkan media 

pembelajaran Lectora Inspire pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam materi makanan dan minuman halal dan haram sebagai sumber 

belajar mandiri di SMPN 8 Bandar Lampung dan 2) mengetahui 

respon siswa terhadap media pembelajaran Lectora Inspire pada 

materi makanan dan minuman halal dan haram sebagai sumber belajar 

mandiri di SMPN 8 Bandar Lampung. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang 

mengacu pada model pengembangan Sugiyono sesuai dengan 

pengembangan, yang menggunakan tujuh tahapan dalam penelitian, 

yaitu: 1) Observasi, 2) Pengumpulan dan Pengolahan Data, 3) 

Penyusunan Media Pembelajaran, 4) Validasi Media Pembelajaran, 5) 

Media Pembelajaran Revisi, 6) Uji Coba Skala Kecil dan Uji Coba 

Skala Besar di SMPN 8 Bandar Lampung, 7) Media Pembelajaran 

Revisi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

angket respon siswa. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

teknik analisis deskriptif, kualitatif kuantitatif. 

Berdasarkan hasil dari ahli materi dan ahli media dengan hasil 

validasi layak digunakan dan media pembelajaran Lectora Inspire 

berdasarkan angket respon uji coba lapangan yang dilakukan pada 30 

siswa dikategorikan sangat menarik sehingga media pembelajaran 

Lectora Inspire sangat membantu siswa dalam pembelajaran dan 

layak digunakan serta siswa sangat tertarik pada media pembelajaran 

Lectora Inspire dengan rata-rata respon dari siswa 4,266 (85,32%) 

masuk dalam kategori sangat baik. 

 

Kata kunci : Media Pembelajaran, Lectora Inspire. 
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ABSTRACT 

 

This research while such a lack of media learning used by 

educator so it appeared less saturation and motivation of students in 

learning. Students consider learning islamic education is lesson 

difficult to be understood and remembered. 

The research is research development ( research and 

development) that aims to: 1) produce media learning lectora inspire 

islamic education in the subject matter food and drink lawful as a 

source of independent study SMP N 8 Bandar Lampung and 2) 

Student know response to learning Lectora Inspire of matter food and 

drink halal and haram as a source of independent study SMP N 8 

Bandar Lampung. 

The research is based on research development model of 

sugiyono in accordance with the development , using seven step in 

research, which is 1) Observation, 2) The collection of data, 3) The 

media learning, 4) Validation of the media, 5) Revision of the media, 

6) Trial of small and trial a large scale SMPN 8 Bandar Lampung, 7) 

Media learning revision.The technique used data collection students 

survey response.This data analysis in research using a technique 

descriptive analysis, qualitative quantitative. 

Based on the results of the people of the matter and media 

experts with the results of validation fit for use and media lectora 

inspire such response based on field trial conducted in 30 students are 

categorized was so compelling that media lectora inspire helps 

students in their experiences and fit for use and student of media is 

very interested in learning lectora inspire with an average response 

from students 4,266 (85,32%) included in the category of very good. 

 

Keywords: Learning Media, Lectora Inspire 
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MOTTO 

 

  إِى   َهعَ  ٱْلُعْسرِ  يُْسًرا  

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Asy-Syarh:5)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Bandung: DIPONEGORO, 2010), h.596. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Makhluk Allah yang diberi kewajiban dalam mencari ilmu 

adalah manusia. Yang mana ilmu tersebut akan berguna untuk 

bekal kehidupannya di dunia dan di akhirat, sebagai halnya firman 

Allah berikut:
1
 

                      

                        

                       

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman, jika 

dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah 

dalam majlis”, maka berlapangkanlah, 

niscaya Allah pasti akan memberikan 

kelapangan untukmu semua. Dan jika 

dikatakan: “Berdirilah 

kamu”,maka.berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan..orang-orang yang.beriman di 

antara kamu dan orang-orang yang 

diberikan ilmu..pengetahuan beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu lakukan.”(Al-Mujadalah11). 

Setelah manusia memiliki ilmu pengetahuan mereka 

berkewajiban mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang sudah 

diperoleh.Dalam mengamalkan dan mengajarkan ilmu tersebut, 

hendaknya seorang guru memiliki wawasan tentang sistem 

                                                             
1 Departement AgamaRI, Al-Hikmah.Al-Qur’an/terjemah, ( Bandung: 

Diponegoro, 2010),h. 544. 
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pembelajaran.Salah satunya yaitu metode ataupun media 

pembelajaran. Secara tertentu terdapat berbagai macam-macam 

sumber pembelajaran hendak mendukungi terhadap..tercapainya 

keadaan proses.belajar siswa memikat lagi mengasyikkan. Contoh 

satu dari awal pembelajaran itu ialah media..pembelajaran. 

Melihat fungsi dari media pembelajaran sangatlah berguna sekali 

sebagai tunjangan keberhasilan..proses pembelajaran sesuai 

dengan diharapkan, oleh karena itu pendidik harus memahami 

tentang berartinya media..pembelajaran menjadi sebagian 

yang..secara menyeluruh didalam proses pembelajaran dimaksud.
2
 

Dalam_Undang-Undang no.20 Tahun 2003 mengenai Sistem 

Pendidikan Nasional menerangkan bahwasannya, pendidikan 

adalah usaha..sadar dan terkonsep bagi terwujudnya keadaan 

pembelajarandalam proses belajar, supaya secara aktif peserta 

didik dapat mengembangkan kemampuan dalam dirinya guna 

memiliki keahlian dalam pengerdalian diri, kepribadian baik, 

akhlak yang mulia, keterampilan serta kecerdasan bagi dirinya dan 

orang lain.
3
 

Pengembangan teknologi..informasi yang cepat di 

era.globalisasi ini sangatlah memiliki pengaruh dalam ilmu 

.pendidikan. dalam memanfaatkan media pembelajaran..sebagai 

hasil dari.perkembangan tehnologi pendidikan berlebih-lebih 

media..pembelajaran berbasis..multimedia sangatlah dimohonkan 

dalam menunjang dalam pembelajaran, lebih-lebih di 

pembelajaran yang ditanggapi kurang..menarik minat dari peserta 

didik. Guna menakikkan ketertarikan peserta didik, pendidik harus 

dapat membuat kegiatan belajar dengan inovative sampai dapat 

menggerakkan anak-anak untuk belajar..secara maksimal, baik 

belajar secara sendiri/mandiri ataupun didalam pelajaran dalam 

kelas melalui cara innovative, media atau alat peraga dan lain-lain. 

Media adalah salah satu dari bagian korespondensi, berdasarkan 

                                                             
2 Haris..Budiman, “Penggunaan Media Visual Dalam Proses Pembelajaran”, 

At-Tadzkiyah: Journal Pendidikan Islam, Vol. 7, 2016. 
3 PERUNDANG-UNDANGAN, Undang-Undang SISDIKNAS(UU RI 

no.20,Tahun.2003) denganPPRI no48,47,tahun.2008 dan PERMENDIKNAS No. 49, 

91, 15, 13, Th. 2007,  (Jakarta:Sinar Grafika, 2011 ). 
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Assosiation for.Education and Communication 

Technology(AECT) media merupakan semua system yang 

dipergunakan dalam metode pentransferan informasi.
4
. 

Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan 

senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha 

dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian 

penggunaan bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses 

pembelajaran.
5
 

Media pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, salah satunya dengan media komputer akan 

melahirkan keadaan belajar yang mengasyikkan apalagi menarik 

bagi peserta didik tanpa mengesampingkan intisari atau makna 

dari pembelajaran yang disampaikan. Pendidik dengan begitu di 

haruskan mengembangkan keahliannya dalam menggunakan 

teknologi masa kini untuk menunjang keberhasilan dalam 

pembelajarannya sebagai keprofesinalan dalam profesinya. 

Didalam pelaksanaan..pembelajaran pendidik himbau untuk 

mengikuti perkembangan-perkembangan ilmu..pengetahuan 

maupun teknologis yang ada didalam UU.No. 14 pada tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen butir ke-dua tentang hak dan kewajiban 

Guru dalam Pasal 20 b yang bertuliskan, “ Dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan, guru berkewajiban : b. Meningkatkan dan 

mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejelan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni.”
6
 

                                                             
4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2015),  h. 3. 
5 Haris Budiman, “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

Pendidikan”, Al-Tadzkiyah: Journal Pendidikan Islam, Volume 8, Edisi I 2017. 
6 Undang-Undang Guru dan Dosen  No. 14 Tahun  2005. 
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Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku 

seseorang atau kelompok, kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
7
 

Berdasarkan teori behafioristik, belajar ialah bentuk 

perubahan keahlian peserta..didik untuk bertingkah laku secara 

baku sebagai akibat dari hasil interaksi stimulus dan respons 

terhadap lingkungan yang didapatnya. Inti dari teori tersebut ialah, 

seseorang sudah dirasa belajar sesuatu apabila dia mampu 

membuktikan perubahan perilaku.
8
 

Ilmu Pendidikan Agama Islam adalah ilmu yang berguna 

dalam melatih juga meningkatkan perlakuan keimanan maupun 

karakter peserta didik, situasi ini memajukan 

berharganya…profesionalisme..guru PAI dalam melakukan 

pembelajaran PAI yang mengasyikkan, seperti halnya melaui 

memanfaatkan media pembelajaranberbasis.komputer. 

Berdasarkan kegunaan tersebut, maka semestinya pelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi.Makanan Minuman.Halal dan 

.Haram adalah bidang ilmu pembelajaran yang..sangat berguna, 

atraktif, mengasyikkan dan tidak menjenuhkan, yang nyataannya 

masa kini ada. 

Ilmu Pendidikan Agama Islam menurut peserta didik tidaklah 

pembelajaran yang memikat ataupun mengasikkkan tapi 

menjenuhkan sebab sedikitnya alat dalam pembelajaran yang bisa 

membangunkan terpikatnya peserta didik untuk..mempelajari dan 

mengerti pelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain itupun, 

pendidik kurangnya dalam menguasai pengembangan media atau 

alat peraga dalam  proses pembelajaran yang bisa membuat 

peserta didik merasa tertarik dan merangsang peserta didik untuk 

belajar. Dan juga tidak sedikit materi yang dipelajari dan di kuasai 

oleh peserta didik, menyudutkan mereka agar mempelajarinya 

                                                             
7 Chairul Anwar, hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis, (Yoggyakarta: Suka-Press, 2014), h. 63. 
8 Chairul Anwar, Teori-teori Pendidikan Klasikal hingga Kontemporer , 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), h. 18. 
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sendiri selain pada proses belajar mengajar yang ada di sekolah. 

Oleh sebab itu, guru harus dapat menyiapkan bahan belajar dan 

materi guna menunjang belajar mendirinya agar belajar 

mandirinya berjalan baik dan dapat dengan mudah mengerti.
9
 

Pengkaji sangatlah tertarik menggarap penelitian mengenai 

pengembangan media berupa..LectoraInspire. Lectora Inspire 

adalah software yang bisa dipergunakan untuk pengembangan 

media…digital materi…ajar dan materi uji berupa 

multimedia..yang lentur (use friendly) ataupun dinamis dan 

berbobot, tidak..membutuhkan kemampuan seni desain ataupun 

grafik dan pemograman canggih untuk..mengikuti gerak 

perubahan sistim pembelajaran.
10

 Dengan keunggulan yang 

dimiliki oleh aplikasi Lectora..Inspire sangatlah bagus 

dipergunakan guna merancang media..pembelajaran mandiri. 

Untuk bisa melakukan pembelajaran mandiri berbasis 

komputer haruslah didukung dengan alat yang ada, oleh sebab itu 

untuk memastikan sekolah.yang  dipergunakan sebagai.tempat uji 

harus melihat alat peraga yang.dimiliki.sekolah dan kemampuan 

peserta didik maupun pendidik yang..ada didalam 

sekolah..tersebut. SMPN8 Bandar.Lampung merupakan salah 

satu..sekolah yang bisa dikatakan mengalami...kemajuan yang 

sangatlah pesat dan memiliki sarana yang memadai. 

Pengembangan media pembelajaran Lectora Inspire ini 

diharap bisa menolong pendidik memberikan materi..dan mampu 

menaikkan hasrat dan wawasan anak didik di sekolahan. 

Berlandaskan pra penelitian..(observasi) yang telah di peroleh 

pada SMPN.8.Bandar Lampung pada tanggal 15 Mei 2018 

melalui ibu Nur selaku guru bidang pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas  VIII SMPN 8 Bandar Lampung, mendapat suatu 

                                                             
9 Eka Putri A,dkk, “Efektifitas Penerapan e-book Sebagai Sumber Belajar 

Mandiri dalam Pembelajaran Biologi”, jurnal Prosidding Semirata FMIPA 

Universitas Lampung, 2015. 
10BalaiTeknologi,dan.Komunikasi.PendidikanDIY, 

Media.Pembelajaran.dengan.Program Lectora.Inspire, (https:// btkp-diy.or.id 

/?act=hal_=more_artikel id =15,2015). 
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informasi bahwasannya pada saat gurunya menerangkan materi 

pelajaran tampak ada beberapa siswa yang berbicara dengan 

temannya dan mulai jenuh dibeberapa saat materi sedang 

dijelaskan.
11

 Ini bisa saja terjadi dikarenakan peserta didik 

memandang bahwa pelajaran Pendidikan Agama Islam 

membosankan dan susah dipahami dan diingat. 

Menurut beberapa penelitian yang telah dilaksanakan salah 

satunya yaitu oleh peneliti Tinton Dwi Santoso, prodi Pendidikan 

Agama Islam UIN Sunan Kalijaga “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Lectora Inspire Materi Asmaul Husna 

pada Siswa Kelas VII di MTs Negeri 1 Bantul” menunjukan 

bahwasannya media Lectora Inspire dilihat dari validasi masuk 

kategori layak yang dengan validasi..materi sesuai rata-rata skor 

seluruhnya 3,41 dengan kategori yang sangat layak, validasi 

media secara rata-rata skor keseluruhan 3,02 dengan kategori 

layak, dan uji coba pemakaian mendapat rerata skor 3,59 dengan 

kategori sangat layak.
12

 

Media pembelajaran Lectora Inspire ini sangat diharapkan 

bisa membantu peserta didik memahami, mengerti dan tertarik 

dengan mata,pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan bab 

makanan.dan.minuman halal-dan haram.. Demikian pengkaji akan 

melalkukan sebuah penelitian yang bertema “Pengembangan 

Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan 

Lectora Inspire Pada Materi Makanan dan Minuman Halal..dan 

Haram..Sebagai Sumber Belajar.Mandiri siswa.kelas VIII di 

SMPN 8 Bandar Lampung”. 

 

 

                                                             
11 Nur, Wawancara, Guru mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, SMPN 

8 Bandar lampung, 15 Mei 2018. 
12 Tinton..Dwi.Santoso, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Lectora Inspire Materi Asmaul Husna pada Siswa Kelas VII di MTs Negeri 1 Bantul”  

S1 Pendidikan Agama Islam FTK, UIN Sunan.Kalijaga Yogyakarta , 2017, h. 64. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat 

diidentifikasikan faktor penyebab terjadinya masalah dalam 

motovasi belajar dan rendahnya prestasi belajar siswa pada 

pelajaran Pendidikan Agam Islam, antara lain: 

1. Kurang sesuainya dan minimnya media dalam proses belajar 

mengajar yang dipakai didalam pembelajaran yang berakibat 

pada proses belajar dan mengajar yang kurang efisien dan 

terlihat ajeg. 

2. Pelajaran PAI adalah salah satu mata pelajaran yang 

dianggap menjenuhkan. 

3. Pendidik belum mengembangkan sendiri media 

pembelajaran berupa lectora inspire. 

 

C. Pembatasan/Masalah 

Berdasarkan..identifikasi.,masalah-yang telah dijelaskan 

diatas, lalu peneliti membataskan permasalahan yang ada didalam 

pembelajaran.PAI yakni: 

1. Pengembangan..media pembelajaran-berupa aplikasi Lectora 

Inspire yang pokok bahasannya Makanan dan Minuman Halal 

dan Haram. 

2. Pengujian dalam media pembelajaran ini dibuat hanya 

meliputi pengujian produk. 

 

D. Rumusan-rumusan Permasalahan 

Berlandaskan latar permasalahan, mengidentifikasikan 

permasalahan maupun pembatasan permasalahan di atas,  

menyatakan masalahnya ialah: 

1. Bagaimana pengembangan dalam media_pembelajaran PAI 

menggunakan Lectora Inspire pada materi..Makanan dan 

Minuman..Halal dan Haram sebagai sumber belajar mandiri 

siswa..kelas VIII di SMPN 8.Bandar Lampung? 
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2. Bagaimana respons siswa pada media..pembelajaran PAI 

melalui Lectora.Inspire di materi Makanan Minuman Halal 

dan Haram sebagai sumber belajar mandiri? 

 

E. Tujuan 

Yang dituju dari..penelitian ini adalah: 

1) Mewujudkan media.pembelajaran Lectora Inspire di 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2) Mengetahui respons siswa terhadap media.pembelajaran 

Lectora Inspire pada pelajaran PAI materi makanan dan 

minuman halal dan haram. 

 

F. Manfaat_Penelitian 

Keuntungan dari penelitian ini ialah: 

1. Untuk Pembaca 

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca tentang 

bagaimana pengembangan media pembelajaran pada materi 

Makanan dan Minuman  Halal dan Haram untuk siswa SMP 

kelas VIII dengan menggunakan Lectora Inspire pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Untuk Pendidik/Guru 

Menolong pendidik didalam mengevaluasikan peserta 

didik.sudah mencapai keberhasilan atau belum tentang 

pembahasan materi makanan dan minuman Halal dan Haram 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan agar lebih 

beragam dalam.mengajar. 

3. Untuk Peserta.didik 

Memberikan keadaan baru pada proses belajar mengajar 

menjadikan peserta didik lebih merasakan termotivasi dalam 

belajarnya dan dapat menolong peserta didik untuk 

mempelajari lebih dalam lagi materi Makanan Halal dan 

Haram pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi 

lebih mengesankan. 

4. Untuk Lembaga Sekolah 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan 

sebagai perbaikan pada kualitas belajar mengajar dan 



 

 
9 

memberikan inspirasi dalam mengembangkan media 

pembelajaran Lectora Inspire pada pembelajaran PAI. 

 

G. Spesifikasi Produk 

Produk pengembangan ini memiliki spesifikasi sebagai 

berikut: 

1. Media Lecora Inspire ini berisi materi tentang Makanan dan 

Minuman Halal dan Haram. 

2. Media Lecora Inspire ini dibuat memikat yang didalamnya 

lengkap dengan gambar, latihan dan soal-soal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Analisis Pengembangan 

Analisis penelitian dan pengembangan atau didalam bahasa 

inggrisnya Research and Development merupakan 

metode..penelitian yang dipakai untuk mewujudkan produk 

terpilih, dan menguji keberhasilan produkitu. Untuk bisa 

mewujudkan produk tertentu difungsikan penelitian yang 

berkarakter analisis kebutuhan dan untuk menguji keekfektifan 

produk tersebut agar dapat berfungsi dimasyarakat banyak, jadi 

diperlukannya penelitian untuk menguji keefektifan produk 

tersebut.
13

 

Secara mudah R & D bisa diartikan sebagai metode penelitian 

yang selaku sengaja, sistematis,..bertujuan atau diarahkan untuk 

mencari temukan, merumuskan, meluruskan, mengkembangkan, 

membuahkan, menguji keefektifan produk, model, metode atau 

strategi atau cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih unggul, baru, 

efektif, efisien, produktif, dan bermakna. R & D diarahkan untuk 

mencaritemukan kebaruan dan keunggulan dalam rangkan 

efektifitas, efisien, dan produktifitas.
14

 

Di ruang lingkup pendidikan R&D mulia dikenalkan 

pada..tahun 1960-an. Pada United.States Office Of Edication, 

disebuah badan pendidian di USA, dengan R.& D yang 

dikembangkan didalam perindustri pengembangam produks, 

bahan mengajar dan proses didalam ilmu pendidikan yang dapat 

dijadikan bahan pembuatan dalam pendidikan, yang setelahnya 

sumber tersebut dites, direvisi, dan bisa diselaraskan dengan 

tujuan produk itu akan digunakan.
15

 

                                                             
13 Sugiyono, MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kuatitatif, 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 407. 
14 Nusa Putra, research & deeoopment Penelitian dan Pengembangan: 

Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 67. 
15 Wina Sanjaya ,PenelitianPendidikan Jenis, Metode dan Prosedur, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2015 ), h. 131. 
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Borg dan Gall, mengatakan bahwasannya pengembangan dan 

penelitian merupakan proses atau metode yang difungsikan guna 

memvalidasikan maupun mengembangkan sebuah produk yang 

artinya produk itu sudah ada dan sang peneliti sekedar mengujikan 

keefektifan dari produk yang telah dibuat. Dalam arti luasnya 

pengembangan produk bisa berupa memperbaharui produk..yang 

telah ada atau yang telah diciptakan, atau membuat produk..baru 

yang sebelumnya belum.pernah dibuat.
16

 

B. Media dalam Pembelajaran 

Media adalah kata yang berawal latinmedius secara bahasa 

yaitu tengah, pengantar ataupun perantara. Gerlach Ely berkata 

bahwasannya apabila mengeartikan media secara garis lebar ialah 

materi, manusia, suatu keadaan yang membuat keadaan sikap 

mampu mengolah kemampuan pengetahuan, sikap maupun 

keterampilan.Guru, teks/buku, dan sekolah dalam pengertian ini 

merupakan media. Secara rincinya yaitu, penjabaran media.dalam 

proses belajar mengajar cenderung diartikan menjadi alat-alat 

grafik, photografis, atau elektronika berguna mengambil, 

memprosess, dan menata ulang lagi informasi visualisme ataupun 

verbal. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwasannya media 

pembelajaran ialah semua sesuatu yang dapat dipakai untuk 

menyampaikan pesan atau inforrmasi dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa 

dalam belajar.
17

 

Dalam proses belajar dan mengajar, media dalam 

pembelajaran adalah komponen yang sangat penting. Satu fungsi 

dari media pembelajaran yaitu menjadi alat untuk membantu 

pendidik mengajar yang sesuai dengan gerak pembelajaran. Media 

pempelajaran dalam penggunaanya bisa menggugah minat peserta 

didik dan memotivasi maupun merangsang peserti didik dalam 

                                                             
16 Sugiyono,.Metode Penelitian & Pengembangan (Research and 

Development/R&D), (Bandung: ALFABETA, 2015), Cetakan ke-2, h. 28. 
17 Azhar Arsyad, Op.,Cit., h. 10. 
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proses belajar dan bisa juga memengaruhi psikologi peserta didik 

dalam belajar.
18

 

Didalam sebuah jurnal juga disebutkan bahwa dalam filsafat 

pendidikan itu berjalan di atas tiga kerangka dasar, yakni berfikir 

logis, kritis, dan kreatif.
19

 

Bukan hanya itu, media harus bisa merangsang daya ingat 

peserta didik agar yang sudah dipelajari bisa diingat kembali dan 

dapat member rangsangan belajar baru. Media yang baik pula 

akan memerikan peserta didik mengaktifkan tanggapan atau 

umpan balik dan juga mendorong peserta didik melakukan 

praktik-praktik dengan baik dan benar.
20

 

C. Pendidikan.AgamaIslam 

Secara luas, pendidikan yaitu suatuproses perubahan perilaku 

seseorang atau kelompok orang peserta didik dalam usaha 

mendewasakan diri dengan cara pengajaran dan pelatihan, proses 

pembuatan maupun teknik mengajar yang lebih inti. Dalam 

lingkup ini, penggunaan kata pendidikan Islam berarti suatu 

proses pentransferan nilai-nilai yang dilakukan oleh 

guru/pendidik, meliputi proses pengubahan sikap dalam perilaku 

dan juga psikologis peserta didik, secara berkelompok atau 

individual ke arah dewasa yang maksimal  melibatkan semua 

potensi yang dimilikinya, sehingga dapat diharapkan peserta didik 

dapat khaliah fil ardh dengan tetap berpedoman kepada ajaran 

Islam.
21

 

Pendidikan islam merupakan sesuatu kegiatan yang mulia 

didalam agama Islam dan terdapat nilai-nilai kebaikan bagi 

seluruh manusia, oleh karena itu aktifitas seseorang dapat 

                                                             
18Ibid.,h. 15-16. 
19 Chairul Anwar, Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui 

Pendekatan Habituasi (Prespektif Filsafat Pendidikan), 
https://scholar.google.co.id/?view_op=view_citation&hl=en&user=vJPCbLIAAAAJ

&citation_forview=vJPCbLIAAAAJ:osOgNQ5qMEC. 
20 Sigit Prasetyo,  Pengembangan media Lectora Inspire dalam 

Pembelajaran Sains di Madrasah Ibtidaiyah, http://ejournal.uin-
suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/issue/archive.2015. 

21 A. Susanto, PemikiranPendidikanIslam, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 3. 
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menjadikan dirinya sebagai makhluk Allah SWT yang 

mempunyai nilai akhlak, baik melalui kegunaanya sebagai 

mu’abbid atau khalifah fil ardh. Pendidikan Agama Islam 

merupakan syarat salah satunya dalam nilai-nilai 

keislaman.Keislaman yang dimaksud yaitu Islam yang 

menyeluruh, atau kaffah, yang membuat manusia sebagai manusia 

sempurna (Insan Kamil), merupakan tujuan terciptanya 

manusia.Didalam Pendidikan Agama Islam sangatlah 

mengutamakan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman guna 

untuk mencapai tujuan pendidikan.
22

 

 

D. Lectora.Inspire 

Merupakan seperangkat lunak Authoring.Tool untuk 

pengembangan content e-learning yang diciptakan Trivantis 

Corporation. Penciptanya ialah Tymothy D.Loudermilk di 

Cincinnati Ohio, diAmerika pada tahun 1999.
23

 

Lectora Inspire  adalah salah satu program aplikasi yang bisa 

difungsikan untuk membuat sebuah presentasi ataupun media 

pembelajaran. Keunggulan dari Lectora Inspire sangatlah user 

friendly atau mudah digunakan untuk pembuatan media dalam 

pembelajaran dan bisa membuat materi uji atau evaluasi.Dengan  

program aplikasi Lectora Inspire ini kita dapatlah 

menggunakannya untuk menyiapkan bahan mengajar untuk 

peserta didik.  

Media pembelajaran menggunakan Lectora Inspire dapat 

dipublishing secara online ataupun offline.Peserta didik bisa 

belajar sendiri dengan media pembelajaran tersebut. Materi uji 

                                                             
22 Ade Imelda, Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama 

Islam, 

(http://ejournal/radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/artileview/2128/1612,2017), h. 

240-241. 
23Muhammad, Mas‟ud, Tutorial Lectora I 

membuat.Multimedia.Pembelajaran/menggunakan Lectora.Inspire, (Yogyakarta: 

Pustaka Shonif, 2015), hal. 1. 

http://ejournal/radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/artileview/2128/1612,2017
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atau evaluasi di dalam Lectora Inspire, dapat menampilkan feeds 

back, dan skor yang dapat diketahui secara langsung.
24

 

Aplikasi Lectora Inspire dipakai guna membuat wibesite, 

konten e-learning presentasi dan interaktif.Lectora Inspire juga 

bisa berfungsi mentranfermasi presentasikan 

Microsoft..Powerpoint ke.konten e-learning. Konten yang 

dikembangkan dengan perangkat lunak Lectora Inspire dapat 

diterbitkan ke bermacam-macam output contohnya HTML, 

singlefile executable, CD-ROM, maupun standar e-learning 

seperti halnya SCROM ataupun AICC. Lectora Inspire cocok 

sekali dengan bermacam jenis sistem manejemen pembelajaran 

(LMS).
25

 

Lectora..Inspire adalah salah satu program aplikasi yang bisa 

dipali untuk membuat..presentasi ataupun media belajar. Melaui 

menggunakan program aplikasi Lectora Inspire kita bisa 

menggunakan dalam menyusun bahan mengajar ataupun program 

presentasi dan program aplikasi anyar. Salah satunya fasilitas  

presentasi yang dapat dipakai untuk mendesain media 

pembelajaran untuk pemula yaitu dengan menggunakan Title 

Wizard. Title Wizard terdapat didalam Lectora Inspire memiliki 

template yang lumayan banyak, sehingga orang yang tergolong 

baru menggunakan bisa memakai template yang sudah tersedia di 

dalamnya dengan mudah. 

Dengan multimedia interaktis yang menggunakan 

Lectora..Inspire ini, anda dapat mempersiapkan presentasi yang 

berisi teks, tabel, gambar,.clip art, audio/video, gambar animasi, 

efek..spesial, 3D dan efek-efek lainnya. Lectora Inspire salah satu 

authoringtool yang digunakan untuk mengembangkan e-learning 

dan dikembangkan oleh Trivantis..Corporation. Didalam lectora 

tercakup berbagai konteks isi, antara lain yaitu 

FlypaperTMforLectora (untuk menambahkan animasi flash, 

                                                             
24 Norma Dewi Shalikah, Pemanfaatan Aplikasi Lectora Inspire sebagai 

Media Pembelajaran Interaktif, 

http://journal.ummgl.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/105.2016. 

25 BTKP.DIY, Modul Pelatihan Lectora inspire Authoring Tool ( 

Pengenalan Fiturfitur Lectora 3), (Yogyakarta : BTKPDIY, 2016), h. 2. 
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transisi dan efek special), Camtasia for Lectora (untuk membuat 

tutorial-tutorial yang profesional dan bisa dipakai untuk meng-

capture.video, animasi flash atau software dengan 3D) dan 

Snagit.lfor Lectora (dipakai meng-capture konteks yang ada di 

dekstop guna membuat image ataupun gambarnya).
26

 

Sistema membutuhkan minimal disarankan dari  Trivantis 

dalam menggunakan aplikasi ini seperti dibawah ini: 

1) Processor.Intel 1,5GHz. 

2) 1 GB RAM untuk Lecrora Inspire 

3) 900 MB ruang kosong pada Hard Disk Drive (HDD) 

4) Microsoft Window XP.
27

 

Keutamaannya antara lain adalah: 

1. Lectora Inspire dapat digunakan untuk membuat 

wibesite, konten e-learning interaktif, dan presentasi 

produk atau profil perusahaan. 

2. Fitur-fitur yang disediakan Lectora Inspire sangatlah 

memudahkan penggunanya  dalam pembuatan 

multimedia seperti audio/video untuk  pembelajaran. 

3. Bagi seorang pendidik atau pengajar adanya dapat sekali 

memudahkan dalam pembuatan media pembelajran. 

4. Template di Lectora Inspire cukuplah lengkap. 

5. Lectora Inspire ini, menyediakan media library yang 

sangat membantu penggunanya. 

6. Lectora Inspire sangat emungkinkan pengguna untuk 

mengkonersi presentasi Microsoft PowerPoint ke konten 

e-learning. 

7. Konten yang dikembangkan dengan perangkat lunak ini 

bisa dipublishkan ke berbagai macam output seperti 

HTML 5, singlefile executable.(.exe), CD-ROM, dan 

standard e-learning semacam SCORM maupun AICC.
28

 

                                                             
26 Sigit Prasetyo,  Pengembangan media Lectora Inspire dalam 

Pembelajaran Sains di Madrasah Ibtidaiyah, http://ejournal.uin-

suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/issue/archive.2015. 
27 Muhammad Mas‟ud, Op.,Cit., h. 2. 
28Ibid.,h. 3. 
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Melalui fasilitas yang ada di dalam Lectora Inspire ini, 

pengembangan media pembelajaran melalui Lectora Inspire 

diharapkan mampu menjadi inovasi  baru pada media-media 

belajar berbasis komputer.  

Dengan demikian, materi yang telah disajikan memakai 

Lectora Inspire diharapkan dapat menunjang..proses 

pembelajaran agama Islam yang sering disebut menjenuhkan bagi 

peserta didik. Secara global, tampilan jendela Lectora Inspire 

seperti di bawah ini: 

 

 

 

Gambar1. Tampilan yang ada di Jendela Lectora 

Inspire 

Bagian-bagian dari jendela Lectora Inspire tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Menu Bar/Bilah Menu 

 
Gambar 2. Menu Bar 

Menu bar atau yang artinya bilah menu merupakan 

kontrol grafis yang berisi menu drop-down. Tujuan dari 

MenuBar Toollbar 

Title,,Explore Page/Halaman 
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bilah menu ini sama dengan program yang ada di  

Microsoft Word Office. 

2. Toolbar/Bilah Alat 

 
Gambar3. Toolbar. 

Toolbar atau yang artinya bilah alat merupakan 

seperangkat icon atau tombol-tombol dari antar muka 

aplikasi atau system pengoperasian di menu, biasanya 

terdapat pada bagian bawah menu bar. 

3. Title Exsplorer 

Bagian ini berisi layaknya daftar isi dari setiap page dan 

elemen yang dibuat. 

 

4. Page/.Halaman 

Berisi bagian yang bertujuan sebagai wadah yang 

berfungsi untuk mendesain maupun menampilan 

tampilan-tampilan yang di buat. 

 

E. Makanan dan Minuman Halal dan Haram 

Suatu hal atau perbuatan tidaklah terpisah dari beberapa 

perkara yaitu halal dan haram, syubhat, mubah dan juga 

makruh.Semua yang halal untuk digunakan oleh manusia dan 

manusia itu sendiri diperintahkan Allah untuk mengonsumsinya, 

sedang barang atau suatu hal yang haram, kita disuruh untuk 

menjauhinya.Terkabulnya do‟a seorang hamba-Nya salah satunya 

karena makanan yang halal.
29

 

Allah SWT  dalam ayatnya.berfirman: 

                                                             
29 Imam Al-Ghazali, Benang Tipis Antara Halal dan Haram, (Surabaya: 

Putra Pelajar, 2002), h. 9. 
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Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(Q.S Al-Baqarah: 

168).30
 

 

Sebagai lawan kata dari halal yaitu haram.Sesuatu isitilah 

dalam ilmu yang berhubungan dengan ketentuan hukum, yaitu 

suatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syariat agama 

Islam.Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika 

meninggalkannya.Terhapad suatu atau barang yang diharamkan, 

baik haram itu benda, (zatnya) atau hasil dari hal yang haram 

juga, kita diperintahkan Allah untuk menjauhi hal yang 

haram.Karena makanan atau barang atau sesuatu yang 

diharamkan berakibat terhalanggnya do‟a kita sekaligus dapat 

menggelapkan hati kita untuk melakukan ke suatu hal yang baik, 

bahkan pula bisa menjerumuskan diri.ke dalam neraka.
31

 

Di dalam surat Al- Baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman: 

                             

                     

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil 

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 

hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

                                                             
30Al-Quran dan Terjemahnya Jus 1-30, Departemen Agama, (Surabaya: 

Mekar Surabaya, 2000), h.  25. 
31 Imam Al-Ghazali, Op., Cit., h. 19. 
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benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 

mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah: 188).32
 

 

Rasulullah SAW bersabda: 

 

 ُكمُّ نَْحٍى نَبََت ِيْن َحَزاٍو فَاننَّاُراَْونَى بِِو )رواه انتزيذي(

 Artinya: “Semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, 

maka api neraka adalah utama untuk menyiksanya itu”. (H.R 

Tirmidzi). 

 

1. Makanan yang Halal 

Makanan yang halal merupakan makanan yang 

diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Untuk 

umat Islam, makanan yang dapat dikonsumsi memenuhi syarat, 

yakni:
33

 

a) Halal, artinya boleh berdasarkan ketentuan syariat 

Islam. 

b) Tayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, 

dan menyehatkan. 

Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Q.S Al-

Maidah ayat 88: 

                       

      

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halah lagi baik dari apa 

yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada 

Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S Al-Maidah: 88).34 

                                                             
32 Departemen Agama RI, Op.,Cit., h. 29. 
33 KementrianPendidikan Kebudayaan, Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti SMP/MTs VIII, (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), h. 
216. 

34 Departemen Agama RI, Op.,Cit., h. 122. 
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Halalnya suatu makanan dan minuman ada tiga kriterian 

sebagai berikut: 

a) Halal dari segi wujudnya/zatnya makanan itu 

sendiri, yaitu tidak termasuk makan yang 

diharamkan oleh Allah SWT. Makanan yang halal 

menurut dzatnya merupakan makanan yang dasarnya 

halal untuk di konsumsi. Di dalam Al-Qur‟an  

maupun hadist juga makanan ini telah di tetapkan 

kehalalannya. Contoh ialah daging sapi, ayam, 

kambing, dan juga seperti buah-buahan apel, kurma, 

anggur, dan lain sebagainya. 

b) Halal dari segi cara mendapatkannya. Yakni adalah 

makanan yang di dapatkan dengan cara halal (baik 

dan sah). Sebaliknya, apabila makanan yang didapat 

dengan cara tidak halal, tidak baik atau bathil 

makanan tersebut menjadi haram hukumnya. 

Misalnya dari cara memperoleh yang baik adalah 

dengan cara membeli, bertani, hadiah, dan lain 

sebagainya. Adapun dari makanan yang diperoleh 

dari makanan yang bathil ialah dengan cara mencuri, 

merampok, menyamun, dan lain sebagainya. 

c) Halal dalam proses pengolahannya. Yakni makanan 

yang awalnya halal dan akan menjadi haram apabila 

cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat 

agama. Banyak sekali makanan yang asalnya halal 

tetapi karena pengolahanya yang tidak benar 

menyebabkan makanan itu mmenjadi haram. 

Contohnya anggur, makanan ini halal tetapi karena 

telah diolah menjadi minuman keras maka minuman 

ini menjadi haram. Dalam firman Allah surat Al-

A‟raf, ayat 157 yaitu: 
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Artinya: “dan menghalalkan bagi mereka segala 

yang baik dan mengharamkan bagi 

mereka segala yang buruk”35. 

Binatang yang hidupnya di dalam air semuanya halal, 

baik yang berupa ikan ataupun bukan, mati karena ada 

penyebabnya ataupun mati sendiri.
36

 

Firman Allah SWT: 

                         

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut 

dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan 

yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam 

perjalanan.” (Q.S Al-Maidah: 96).37 

Sabda Rasulullah SAW: 

 اَنطَّهُْىُرَياُؤهُ اْنِحمُّ َيْيتَتُوُ.    رواه يهك وغيزه

Artinya:”Laut itu suci airnya, halal 

bangkainya”.(H.R Malik dan lainnya). 

2. Makanan Haram 

Makanan haram merupakan semua yang dilarang oleh 

syariat Islam untuk dikonsumsi, apabila tetap dikonsumsi makan 

akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta 

mengkonsumsi makanan yang haram pula banyak sekali 

madhratnya dari pada hikmanya, contoh halnya mengkonsumsi 

darah yang mengalir ini di haramkan karena itu kotor dan 

dihindari oleh manusia yang sehat, disampaing itu apabila darah 

                                                             
35 Departemen Agama RI, Op.,Cit., h. 170. 

36 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2015), h. 
46-467. 
37 Departemen Agama RI, Op.,Cit., h. 124. 
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tersebut dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya 

bangkai.
38

 

Hal-hal yang diharamkan dalam makanan yaitu:
39

 

a) Ada yang diharamkan karena dzatnya. Maksudnya 

asal dari makanan tersebut memang sudah haram. 

Semua makanan yang dinyatakan haram didalam 

Q.S Al-Maidah ayat 3, yaitu: 

                    

                    

                  

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) 

bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang 

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, 

yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan 

diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 

disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) 

mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi 

nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. . . 

.”. (Q.S Al-Maidah: 3).40
 

 

Didalam ayat tersebut, makanan-makanan 

yang dikatakan haram ialah: 

1) Bangkai, bangkai adalah semua hewan yang 

mati tanpa penyembelihan yang syar‟i dan 

juga bukan hasil perburuan.  

2) Darah, yakni darah yang mengalir dan 

terpancar. Dikecualikan darinya hati dan limfa 

sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Ibnu 

                                                             
38 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Op.,Cit., h. 221. 
39 Sulaiman Rasjid, Op.,Cit., h. 107. 
40Al-Quran dan Terjemahnya Jus 1-30, Op.,Cit., h.124. 
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„Umar yang baru berlalu. Juga dikecualikan 

darinya darah yang berada dalam urat-urat 

setelah penyembelihan. 

3) Daging babi 

4) Daging hewan yang disembelih atas nama 

selain Allah SWT 

5) Hewan yang disembelih untuk berhala. 

 

b) Semua jenis makanan yang mendatangkan mudharat 

atau bahaya bagi kesehatan tubuh, jiwa, akal, moral, 

dan akidah. Perhatikan Q.S Al-A‟raf ayat 33: 

                  

                        

                    

Artinya:“Katakanlah: "Tuhanku  hanya 

mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang 

nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan 

dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang 

benar, . . . .”. (Q.S.Al-A’raf: 33).41 

 

c) Semua makanan yang kotor dan menjijikkan 

(khobaits). Allah SWT berfirman dalam surat Al-

A‟raf.ayat 157: 

               

                  

                                                             
41Ibid., h.154. 
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Artinya: “. . . dan menghalalkan bagi mereka 

segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka 

segala yang buruk dan membuang dari mereka 

beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 

mereka. . .”. (Q.S Al-A’raf: 157).42 

 

d) Makanan yang didapat dengan cara bathil. 

Perhatikan Q.S An-Nisa‟ ayat 29. 

                  

                 

                     

Yang Artinya: “Hai orang-orang yang 

beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29).43 

 

Ayat diatas menerangkan bahwasannya 

makanan yang diperoleh dengan cara bathil (tidak 

benar) hukumnya adalah haram, contohnya yang  

didapat dengan cara mencuri, menipu, merampok, 

mengkorupsi, memalak dan sejenisnya. 

 

                                                             
42Ibid., h.170. 
43Ibid., h. 83. 
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3. Minuman Halal 

Minuman yang halal adalah minuman yang 

diperbolehkan diminum menurut hukum syariat Islam.Semua 

jenis minuman yang ada di bumi ini pada dasarnya halal 

hukumnya, kecuali yang terdapat di dalil Al-Qur‟an atau Hadits 

yang menyataan keharamannya. Jenis-jenis minuman halal adalah 

sebagai berikut:
44

 

 

a) Tidaklah memabukkan. 

b) Tidaklah mendatangkan keburukan bagi manusia, 

baik itu dari segi kesehatan jasmani dan rohani. 

c) Tidaklah najis. 

d) Didapatkan dengan cara yang baik atau halal. 

 

4. Minuman Haram 

Adapun jenis-jenis minuman yang haram yaitu:
45

 

a) Minuman yang memabukkan (khamr). Hadits 

Rasulullah SAW: 

ٌزَوُكمُّ  ًْ َزقَاَل َرُسْىُل هللاِ َصهى هللا عهيو وسهى ُكمُّ ُيْسِكٍز َخ ًَ َعْن اْبِن ُع

 ُيْسِكٍز َحَزٌو )رواه أبى دا وود(

 Yang artinya: “Dari ibnu umar dia berkata, 

rasulullah SAW bersabda: “Setiap sesuatu yang 

memabukkan adalah khamr dan setiap yang 

memabukkan adalah haram”.(Hadits Riwayat Abu 

Daud). 

Berdasarkan hadits diatas pengertian dari khamr 

itu sendiri mencakup semua sesuatu yang 

memabukkan, baik berupa zat yang cair, maupun zat 

padat, baik dengan diminum, dimakan, dihisap, atau 

disuntikkan ke dalam tubuh.Misalnya ganja, 

narkotika, bir, arak, dan berbagai minuman 

berakohol lainnya. 

                                                             
44 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Op.,Cit., h. 219. 

45Ibid., h. 219-220. 
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b) Segala minuman yang berasal dari benda yang najis 

atau benda yang terkena najis. Contohnya minuman 

dari air kencing kucing. 

c) Minuman yang didapatkan dengan carabathil (tidak 

halal). Contohnya minuman yang didapatkan dengan 

cara mencuri. 

 

5. Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang 

Halal 

Seorang yang mebiasakan tubuh mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang halal akan mendapatkan 

manfaat, yaitu:
46

 

a) Mendapatkan ridha Allah SWT karena telah mentaati 

perintah-Nya dalam memilih jenis makanan dan 

minuman yang halal. 

b) Memiliki akhlak atau perilaku yang baikkarena 

setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan 

berubah menjadi tenaga yang pasti digunakan untuk 

beraktifitas dan beribadah. 

c) Tubuhnya selalu sehat karena setiap makanan dan 

minuman yang dikonsumsi bernutrisi bagi tubuhnya 

dan baik bagi kesehatan badannya. 

 

6. Akibat Buruk Makanan dan Minuman Haram 

Mengonsumsi makanan dan minuman yang haram 

akan mendatangkan akibat yang buruk bagi diri dan orang 

lain di lingkungan sekitarnya. Akibat buruk tersebut 

adalah:
47

 

a) Amal ibadahnya tidak akan diterima dan do‟anya 

tidaklah dikabul Allah SWT. 

b) Makanan dan minuman yang haram dapat melukai 

rohani, apalagi minum minuman keras (khamr). 

Akibat buruk dari minum khamr antara kain yaitu: 

                                                             
46Ibid., h. 220. 
47Ibid., h. 220-221. 
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1) Mengakibatkan macam-macam penyakit jiwa 

(gangguan jiwa), contohnya gangguan ingatan, 

gangguan mental, kerusakan daya berfikir. 

2) Menyebabkan beban emosional, dan sosial yang 

sangat tinggi. 

3) Menyebabkan perderitaan yang berkepanjangan 

dan rusaknya masa depan. 

c) Makanan dan minuman yang haram mengganggu 

kesehatan dalam tubuh. 

d) Menghalangi ingatnya kepada Allah SWT. 

Allah SWT berfirman: 

                  

                     

          

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu 

bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 

kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari 

mengingat Allah dan sembahyang; Maka 

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan 

itu)”. (Q.S Al-Maidah: 91).48 

 

F. Sumbar Belajar Mandiri 

Sumber belajar adalah bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan 

dan diperlukan untuk membantu guru maupun siswa dalam proses 

pembelajaran. Sumber belajar bisa berupa buku teks, media cetak, 

electronik, narasumber, lingkungan alam sekitar, dan semuanya 

                                                             
48Al-Quran dan Terjemahnya Jus 1-30, Op.,Cit., h. 92. 
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yang bisa meningkatkan kemampuan aktif dalam proses 

pembelajaran.
49

 

Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan (AECT), 

sumber belajar adalah meliputi semua sumber baik berupa data, 

orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas 

(kemudahan) belajar bagi peseta didik.
50

 

Ditinjau dari tipe asal usul-usulnya, sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
51

 

1. Sumber belajar yang dirancang (learning resources by 

design), yaitu sumber belajar yang secara khusus atau 

sengaja dirancang atau dikembangkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya: buku 

pembelajaran, modul, program VCD pembelajaran, program 

audio pembelajaran, transparansi, CAI (Computer Assisted 

Instruction), programmed instruction dan lain-lain. 

2. Sumber belajar yang sudah tersedia lalu dimanfaatkan 

(learning resources by utilization), yaitu sumber belajar 

yang secara tidak khusus dirancang atau dikembangkan 

untuk keperluan pembelajaran, tetapi bisa dipilih dan 

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Misalnya: 

surat kabar, siaran tv, waduk, kebun binatang, museum, 

pabrik, terminal, pemerintahan, tenega ahli, olahragawan 

dan lain-lain. 

Dalam sistem belajar mandiri ini, peserta didik diharapkan 

lebih banyak belajar mandiri/berkelompok dengan bantuan 

seminimal mungkin dari oranglain. Proses belajar mandiri, 

memberi keluasan pada siswa untuk mengamati dan mencerna 

materi dengan sedikit bantuan dari sang guru. Belajar mandiri ini 

sangat bermanfaat karena dianggap luwes, tidak mengikat, serta 

                                                             
49 Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 131. 
50 Bambang Warsita,  Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209. 
51Ibid.,h. 212. 
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melatih kemandirian siswa agar tidak tergantung kepada 

kehadiran atau uraian materi pembelajaran dari sang guru.  

Konsep pembelajaran Lectora..Inspire ini sangat diharapkan 

bisa memberikan kesempatan atau ruang belajar siswa sesuai 

dengan kemampuan siswa masing-masing karena setiap siswa 

mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda-beda, sehingga jika 

sangat diperlukan, siswa bisa mengulang materi pembelajaran 

secara mandiri. 

G. Konteks Berfikir 

Berhubung dengan media pembelajaran di sekolah yang 

kurang memadai sehingga belum dapat memotivasi siswa sebagai 

sumber belajar mandiri untuk memahami materi, buku paket PAI 

yang digunakan kurang meranik dan terkesan membosankan dan 

latihan-latihan yang lumayan sulit dikerjakan dan dipahami oleh 

siswa itu sendiri, membuat siswa kurangnya motivasi untuk 

mengerjakan latihan atau soal yang telah diberikan. Melihat hal 

ini, diperlukannya media pembelajaran yang bertujuan sebagai 

sumber belajar mandiri siswa yang dapat memikat kesukaan 

siswa untuk lebih befikir kritis maupun aktif dalam memahami 

apalagi mempelajari buku paket PAI yang telah disediakan di 

sekolah agar siswa tidak menganggap mata pelajaran PAI 

menjenuhkan, dan menjadikan pelajaran Pendidikan Agama 

Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang disukai siswa. 

Media pembelajaran itu berupa aplikasi Lectora Isnpire. 
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