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ABSTRAK 

PEMANFAATAN MEDIA SPARKOL TERHADAP HASIL BELAJAR PAI PADA 

SISWA SMA NEGERI 1 MENGGALA 

  Media Sparkol merupakan salah satu softwere yang dapat membantu pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Dengan media Sparkol ini dapat membuat materi presentasi lebih 

menarik dan profesional. Dan didalam aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang menarik seperti 

gambar, jenis-jenis tulisan, berbagai model huruf, warna, musik, dan animasi lainnya yang dapat 

dipilih sesuai keinginan, yang nantinya akan membuat isi materi lebih menarik. Adapun ciri khas 

dari aplikasi media Sparkol yaitu, didalamnya menggunakan tangan untuk menulis ataupun 

menggambar diatas kertas putih yang seolah-olah guru sedang menerangkan materi. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan media Saprkol dalam mata 

pelajaran PAI pada siswa SMA Negeri 1 Menggala kelas XI tahun ajaran 2021/2022. Jenis 

penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian adalah SMA Negeri 1 Menggala. subyek 

penelitian adalah Guru dan peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Mengala.  

 Hasil penelitian Pemanfaatan Media Sparkol pada Pembelajaran PAI kelas XI, bila 

dirancang dengan baik merupakan media pembelajaran yang efektif, dan dapat memudahkan 

serta meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, 

mendukung pembelajaran individual sesuai kemampuan peserta didik, dan dapat digunakan 

sebagai penyampaian  pesan langsung. Kegunaan dan peran media Sparkol memperjelas 

penyajian materi agar tidak terlalu bersifat verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan 

daya indera. Faktor pendukung media pembelajaran sudah banyak disediakan oleh sekolah dan 

siswa. Dengan adanya media sparkol peserta didik dapat tertarik untuk belajar dan memahami 

materi. Dengan kehadiran media sparkol membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar 

karena peserta didik tidak menerawang dalam belajar. 

Kata kunci : Pemanfaatan, Media Sparkol 
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MOTTO  

ۡىهُۡم طَآئِفَٞة لِّيَتَفَقَّهُىْا فِي  ۡلُمۡؤِمىُىنَ ٱَوَما َكاَن   فَلَۡىََل وَفََس ِمه ُكلِّ فِۡسقَٖة مِّ
يهِ ٱلِيَىفُِسوْا َكآفَّة ۚٗ َولِيُىِرُزوْا قَۡىَمهُۡم  لدِّ

 إَِذا َزَجُعٓىْا إِلَۡيِهۡم لََعلَّهُۡم يَۡحَرُزونَ 

 

Artinya: 

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi 

dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” 

(Q.S. At-Taubah: 122)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. (Bandung: Sigma Exagrafika 2009).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul dijadikan untuk kerangka utama supaya bisa memberi 

penggambaran secara jelas dan mempermudah dalam pemahaman skripsi, 

untuk itulah dibutuhkan penjelasan pada penegasan makna dan arti sejumlah 

istilah yang masih ada kaitannya pada isi skripsi. Fungsi penegasan judul 

harapannya bisa menghindarkan kesalahan dalam memahami makna. Untuk 

itulah disini aka nada tekanan pada beberapa kata dalam judul “Pemanfaatan 

Media Sparkol Tehadap Hasil Belajar PAI Pada Siswa SMA Negeri 1 

Menggala”. 

Berikut penegasan dari beberapa kata judul di atas:  

1. Pemanfaatan  

Pemanfaatan asal katanya dari manfaat yang artinya adalah guna 

atapunu bisa diambil arti juga berfaedah. Pemanfaatan mempunyai makna 

proses, cara dan juga tindakan pemanfaatan.
1
 

2. Media  

Media asalnya dari bahsa latin medius yang diartikan pada harfiah 

berarti “tengah”, “perantara”, ataupun “pengantar”. Dalam artian khusus, 

media memiliki arti pada proses pembelajaran lebih pada artian alat-alat 

grafis, fotografis, ataupun elektronik yang digunakan untuk melakukan 

penangkapan, pemrosesan, dan penyusunan ulang informasi visual ataupun 

verbal.
2
 

3. Sparkol  

Sparkol yaitu aplikasi yang dipakai untuk pembuatan suatu video 

menggunakan animasi secara tertulis. Pada aplikasi yang digunakan ada 

banyak animasi unik, yang nantinya bisa menjadikan peserta didik lebih 

menyukai dan mendapat hiburan ketika proses pembelajaran berlangsung.
3
 

4. Hasil Belajar  

Hasil belajar yaitu perubahan dari hasil yang didapatkan peserta didik 

pasca menjalani tahapan belajar dengam bahasan secara khusus atau bisa 

juga diartikan sebagai satu hasil yang sudah didapatkan setelah 

memperoleh suatu ilmu baru yang perwujudannya ada pada sebuah nilai, 

angka dan juga perbuatan.
4
 

 

                                                             
1 Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Departemen Pendidikan 

NasionalBalai Pustaka, 2015), h. 849 
2 Azhar, Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) h.3 
3 Wasis Dwigoyo, Media Pembelajaran, (Malang: Wineka Media, 2013), h. 216 
4 Kunandar, Penelitian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2013, hlm.62 
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5. PAI  

Pendidikan Agama Islam yaitu Pendidikan yang didalamnya memuat 

sekumpulan ajaran Islam, yakni terdapat bimbingan dan asuhan pada 

peserta didik supaya nantinya usai menyelesaikan pendidikan bisa paham, 

menghayati, dan bisa melaksanakan nilai agama Islam yang sudah menjadi 

keyakinan dan juga membuat ajaran Islam menjad jalan hidup yang 

mengarahkan pada keselamatan dunia dan akhirat nanti.
5
 

 

                                                             
5 Dzakariyah Derajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). h. 86 
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B. Latar Belakang Masalah  

Bumi merupakan tempat hidupnya seluruh makhluk ciptaan Allah 

SWT. Yang mana tujuan dan fungsi untuk penciptaan makhluk hidup yakni 

bisa saling membutuhkan dan saling menjadi pelengkap satu dengan lainnya. 

Terlebih untuk manusia sebagai makhluk hidup unggul karena mempunyai akal 

untuk berfikir. Akal memiliki tujuan supaya bisa melancarkan seluruh kegiatan 

kesehariannya bisa meneladani sunnah Rosulullah SAW melalui kegiatan 

ibadah dan dan pengabdian kepada Allah SWT.  

 Agama Islam yakni peraturan, pedoman, ajaran, ataupun sistem yan 

memberikan aturan mengenai perasaan yakin, beriman atau percaya yang 

datangnya dari Allah SWT untuk Rasulullah SAW yang menjadi utusan-Nya 

dan membuat Islam menjadi agama pembawa rahmat di seluruh alam.
1
 

 Pendidikan yakni suatu upaya yang penuh kesadaran dan perencanaan 

untuk perwujudan suasana belajar dan proses pembelajaran yang nantinya bisa 

membuat siswa bisa lebih aktif untuk menumbuhkan potensi dalam diri 

didalamnya terdapat kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, sikap, 

kecerdasan, budi pekerti, dan juga keahlian yang dibutuhkan individu saat 

terjun ke masyarakat. Pendidikan menjadi bagian utama untuk melakukan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat pada kehidupan 

berbangsa.  

 Lewat pendidikan suatu bangsa bisa maju dan berkembang karena 

menjadi dasar dari segala kekuatan. Satu dari paradigm pendidikan adalah 

sebuah proses untuk melakukan peningkatan kecerdasan bangsa, untuk itulah 

pendidikan menjadi sebuah usaha dengan kesadaran tersistem dan terpadu yang 

sesuai pada pembentukan sumber daya manusia yang punya kualitas terbaik.  

 Pendidikan menjadi kebutuhan yang ada pada kehidupan manusia, 

untuk itulah pendidikan harapannya bisa melakukan pembentukan karakter 

manusia dengan kualitas terbaik dan mandiri, dan juga bisa memberikan 

pendukung dan pengubahan untuk pengembangan masyarakat di Indonesia. 

Untuk meningkatkan kualitas SDM sedari sekarang ialah menjadi suatu hal 

terpenting dan wajib dipikir ulang, dikarenakan keberadaan pendidikan bisa 

menjadi pembentuk manusia yang memiliki ilmu. Ilmu itu bisa didapatkan 

menggunakan beragam cara, contohnya membaca. Membaca bisa 

mendatangkan ilmu yang baru sejalan dengan Firman Allah SWT yang 

dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 :  

ًَْساَى ِهْي َعلٍَق  ۱ اْقَزْأ بِاْسِن َربَِّك الَِّذي َخلَقَ  اْقَزْأ َوَربَُّك اْْلَْكَزُم  ۱َخلََق اْْلِ

ًَْساَى َها لَْن يَْعلَنْ  ۱ الَِّذي َعلََّن بِاْلقَلَنِ  ۱ ۱َعلََّن اْْلِ   

Artinya: 

                                                             
1 Heru Juabdin Sada, Manusia Dalam Perspektif Agama Islam, Al- Tdzkiyyah: Jurnal Pendidikan 

Islam, 7 (2016), 129-42,h.6  
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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS : Al-Alaq 1-5)
2
 

Agama Islam memberikan motivasi untuk belajar membaca, karena 

membaca bisa mendapatkan pengetahuan mengenai kejadian  dan gejala di 

seluruh jagat raya yang digunakan demi memperoleh keilmuan, dan tidak hanya 

urusan akhirat saja namun urusan duniawi juga. Manusia bisa mendapat rasa 

bahagia lewat jalur duniawi. Untuk itulah Allah SWT sudah memberi 

penegasan pada Al-Quran surah Al- An’kabut ayat 43 :  

۱َوتِْلَك اْْلَْهثَاُل ًَْضِزبُهَا لِلٌَّاِسِۚ َوَها يَْعقِلُهَآ اِْلَّ اْلٰعلُِوْىىَ    

Artinya:  

“Sekumpulan contoh ini kami sajikan bagi manusia, dan tak akan ada 

yang bisa paham melainkan mereka yang memiliki ilmu.” (QS: Al-An’kabut 

43) 

Maksud surah tersebut yaitu, Allah menciptakan manusia tidaklah 

sembarangan melaikan dengan tujuan membuat kehidupan di bumi. Ayat ini 

memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW supaya terus membaca 

serta memaknai Al-Qur’an yang sudah turun kepadanya supaya lebih dekat 

dengan sang pencipta Allah. Jika sudah paham dengan perintah Allah SWT 

pada Al-Qur’an, manusia akan terbina dan bisa lebih di kehidupannya.
3
 

Pendidikan Islam  pada era modern ini memiliki tantangan tersendiri. 

Khan menyatakan pendapat bahwa apapun jenis upaya yang dilakukan akan 

gagal jika tetap mempertahankan gagasan lama tanpa mengikuti perkembangan. 

Termasuk juga dalam pendidikan di era modern dan teknologi ini  yang 

karakter gagasan lama mulai ditinggalkan. 
4
 Tujuan pendidikan terdapat dalam 

Undang-Undang no 20 tahun 2003 dalam pasal 3 yang maknanya pendidikan 

memiliki tujuan supaya membuat siswa beriman kepada Tuhannya, memiliki 

karakteristik yang mulai, memiliki pengetahuan luas, independen, mau 

menyuarakan pendapat dan punya rasa tanggung jawab tinggi. Tujuannya yakni 

                                                             
2
 Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung:Semesta Al-Qur’an. 2013), h. 5977 

3 Jalaluddin Al-Muhalli dan Jalaluddin Al-Suyuti, Tafsir Jalalain, (Beirut:t.h.), hal. 814 
4 Syaiful Anwar dan Agus salim.”Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter Bangsa di Era 

Milenial, Al-Tadzakiyyah,9.22 (2018),h.7 
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untuk memberi arahan terhadap hal yang jadi tujuan pada seluruh kegiatan 

pendidikan.
5
 

Pada perkembangan teknologi saat ini, terkhusus dalam teknologi 

informasi, ada banyak faktor penting untuk dijadikan pengaruh untuk 

menyusun implementasi strategi pembelajaran, dari kemajuan itulah para 

pendidik bisa memanfaatkan banyak media yang sejalan pada kepentingan serta 

apa yang dituju ketika proses belajar mengajar. Untuk perkembangan teknologi 

modern terkini,  terdapat peranan sebagai penunjang proses belajar mengajar, 

yang mana peranan teknologi telah  menonjol, terlebih untuk yang ada di 

negara berkembang.  

Media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan alam proses 

pembelajaran memiliki banyak versi sejalan dengan kebutuhan. Media 

pembelajaran untuk beberapa medianya dengan bentuk visual, audio,dan audio 

visual.
6
 Kesuksesan proses belajar mengajar bisa dilihat lewat peninjauan 

pemrosesan belajar mengajar yang perancangan dan perjalannya bisa dilakukan 

dengan cara profesional dari pendidik. Nantinya pendidik bisa lebih 

memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan 

komputer yang digunakan sebagai pembantu Kegiatan Belajar mengajar 

(KBM). Kegiatan Belajar Mengajar butuh sebuah bahan ajar bersifat gampang 

untuk dijadikan pemahaman oleh peserta didik. Untuk memahami materi 

tersebut bisa dijadikan sebagai modal di dunia kerja dan karier yang terus 

meningkat, karena terdapat sebuah media pembelajaran agar bisa dijadikan 

sebagai alat peningkatan kinerja alat indera yang bisa memberikan peningkatan 

kepahaman siswa. Media pembelajaran tersebut bisa dalam bentuk media cetak, 

audio, visual, dan audio visual.  

Komunikasi dan interaksi pendidik dengan peserta didik tidak sekedar 

dapat dijalankan lewat perantara tatap muka saja namun juga bisa dilakukan 

dengan memanfaatkan media pembelajaran tersebut. Media menjadi seluruh 

bentuk penyaluran atau proses transmisi informasi. Media pembelajaran yang 

dipergunakan menjadi teknologi untuk cara penyajiannya, melakukan 

perekaman, pembagian dan serta melakukan distribusi perangsang suatu indera. 
7
 

Bisa ditarik kesimpulan jika media pembelajaran yaitu seluruh hal yang 

bisa dimanfaatkan untuk memberikan saluran pesan yang nantinya bisa 

                                                             
5 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, UU no.20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h.4. 
6 Ansi Abriana, Teknologi  Pengolahan Dan Pengawetan Ikan, (Celebes Media Perkasa, 2017) 

h.2 
7
 Mudlofir dan Evi Fatimatur, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori Praktik, (Jakarta; 

Rajawali Pres. 2017), h. 155-157 
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memberikan rangsangan pikiran, perhatian, perasaan, dan juga keinginan 

peserta didik yang membuat tujuan pembelajaran bias tergapai.  

Pendidik akan dijadikan tokoh utama pada suatu pencapaian dan 

sebagai pengendali tujuan pembelajaran satu diantaranya problematika yang 

dijadikan sebagai prioritas untuk bisa ditemukan solusinya yakni permasalahan 

dari kualitas pendidikannya, terlebih tingkat penelajaran melaui media belajar. 

Media pembelajran yang digunakan dengan basis komputer dengn bantuan 

program softwere.  

Media yang digunakan berupa media pembelajaran berbasis media 

presentasi tercanggih yaitu media dengan kemampuan menampilkan kelima 

jenis informasi yakni gambar, garis, suara, simbol, dam gerakan. Media dengan 

cakupan kelima info di atas yaitu gambar hidup (film), dan televisi (video). 

Namun bukan berarti seluruh jenis film dan televisi bisa tersampaikan seluruh 

informasi. Dikarenakan media video serta televisi mempunyai beragam fungi 

yakni komersial, alat penghibur, penyalur informasi, dan edukasi. Acuannya 

terletak terhadap fungsinya masing-masing yang menjadikan pembaruan dalam 

ranah pendidikan. Untuk memilih media pembelajaran juga wajib ada 

penyesuaian dengan materi pembelajaran yang bisa dipelajari dan sejalan 

dengan keadaan anak didik. Pasalnya di era teknologi ini media yang sederhana 

sudah memaksimalkan bantuan softwere yang bias membuat media belajar 

tampil lebih baik, menarik dan juga kekinian. Penggunaan media pembelajaran 

bias memberikan pengaruh yan sangat besar pada diri peserta didik ketika 

proses pembelajaran berlangsung. media pembelajaran pun dapat dijadikan 

lebih manual ataupun menggunakan softwere dan juga aplikasi-aplikasi dari 

internet. Jenis aplikasi yang bisa dimanfaatkan yakni media Sparkol.  

Media Sparkol menjadi bagian dari satu softwere yang bias memberi 

keunggulan pada pelajaran Pendidikan Agama Islam. Menggunakan media 

Sparkol ini kita bisa menjadikan materi presentasi jauh lebih menarik dan lebih 

baik. Pada aplikasi ini juga ada banyak fitur bagus yaitu gambar, segala bentuk 

tulisan, beragam model huruf, warna, musik, dan animasi lai yang bisa dicari 

dan disesuaikan selera, hingga akhirnya materi pemelajaran bias jauh lebih 

menarik. Sedangkan ciri khas dari aplikasi media Sparkol yakni, pada aplikasi 

tersebut memanfaatkan tangan untuk menulis dan juga menggambar diatas 

kertas putih yang seakan guru ketika menjelaskan materi. Di samping itu juga 

aplikasi tersebut berisikan suara yang didalamnya menjadikan materi yang jauh 

lebih punya daya tarik. 
8
 

                                                             
8
 Iwan Falaudin, Manfaat Media Pembelajaran, ( widyaiswara network journal, 2014), h. 104 



7 
 

 
 

Dari penelitian yang dilakukann oleh Fitria Rahmawati, Soegimin dan 

Soeparman Kardi (2016), media Sparkol bisa memberikan peningakan proses 

belajar mengajar dengan adanya kombinasi Audio dan Visual. Untuk 

memanfaatkan media Sparkol dapat digunakan oleh pendidik dan juga anak 

didik demi menjadikan alat penjelasan materi pembelajaran. Setelah pemakaian 

media Sparkol bisa memudahkan aktivitas pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam jadi lebih menarik. Bisa dibuktikan dengan hasil peneltian yang 

dijalankan oleh Fitria Rahmawati, Soegimin, dan Soeparman Kardi (2016) 

memperlihatkan jika menggunakan Media Sparkol punya tingkat kelayakan 

untuk diimplementasikan pada tahapan belajar dan bisa memberi peningkatan 

hasil belajar siswa.  

Data awal hasil Pra Penelitian di SMA Negeri 1 Menggala berupa 

wawancara pada pendidik dan hasil UTS Pendidikan Agama Islam kelas XI.  

Tabel. 1.1 

Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (UTS I) sebelum 

menggunakan media Sparkol 

Nilai Kategori Pra   (UTS) Keterangan 

  Frekuensi Presentase  

90 - 

100 

Sangat 

Baik 

0 0% Tuntas 

70 - 89  Baik 7 25% 7 siswa atau 

25% 

50 – 69 Cukup 15 50% Tidak Tuntas 

≤ 49 Kurang 8 25% 23 siswa atau 

75% 

Jumlah  30 100%  

 

Setelah adanya latar belakang penelitian sebelumnya disini penulis bisa 

menentukan judul yakni “Pemanfaatan Media Sparkol Terhadap Hasil Belajar 

PAI Pada Siswa SMA Negeri 1 Menggala” 

 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitan 

1. Penelitian ini memiliki focus dengan didasari latar belakang masalah yang 

sudah masuk pembahasan diatas, fokus penelitian ini yaitu mengenai 

pemanfaatan media Sparkol Terhadap Hasil Belajar pada Siswa SMA 

Negeri 1 Menggala. 
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2. Sub fokus penelitian ini tentang analisis kebutuhan hasil belajar peserta 

didik memanfaatkan media belajar Sparkol di SMA Negeri 1 Menggala.  

 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan jadi penelitian yaitu “Bagaimana 

Pemanfaatan Media Sparkol Terhadap hasil belajar pada mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, untuk siswa SMA Negeri 1 Menggala?”. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bagi penulis memiliki tujuan supaya mendapatkan 

informasi valid terkait  pemanfaatkan Media Sparkol pada hasil pembelajaran 

PAI pada Siswa SMA Negeri 1 Menggala. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat dari segi:  

1. Secara teoritis  

a. Untuk dijadikan pengetahuan baru untuk pembaca yang punya 

keinginan melakukan evaluasi lebih dalam terkait media pembelajaran 

yang bisa digunakan.  

b. Penelitian ini harapanya bias memberi tambahan wawasan ilmu 

pengetahuan dan pola pemikiran penulis juga pembaca terkait 

pemanfaatan media pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Secara Praktis  

a. Untuk siswa, dapat memberikan peningkatan rasa semangat siswa 

dalam proses pembelajaran secara kreatif dan inovatif. 

b. Sebagai masukan bagi pendidik yang memanfaatkan media Sparkol 

dalam pembelajaran. 

c. Untuk peneliti, bias dijadikan bekal untuk mendidik di masa depan.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Dilihat dari sumber yang dijadikan referensi penelitian, terdapat kajian 

yang punya kesamaan topic namun ada perbedaan di dalamnya. Penelitian ini 

bisa dilihat dari penejelasan dibawah ini:  

1. Penelitian yang dilakukan Ibrahim dengan judul “Pengaruh Media Sparkol, 

Video Scribe Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Jurusan Teknik 

Komputer Dan Jaringan (TKJ) Di SMK Panca Marga, Makassar”. Dari 

penelitian yang sudah dilakukan kesimpulannya jika pemanfaatan media 

Sparkol videoscribe pada minat pembelajaran peserta didik bisa dilihat 

lewat hasil belajar siswa yang memiliki perbedaan secara signifikan 

disebabkan saat belajar memakai media dan tidak menggunakan media. 

Dari hasil yang di hasilkan menggunakan media sparkol dapat 
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menumbuhkan rasa semangat dan antusias siswa untuk mengikuti 

pembelajaran
9
 

2. Penelitian yang diselesaikan oleh Evi, dengan judul “Pengaruh 

Pemanfaatan Media Sparkol VideoScribe Terhadap Hasil Belajar Fiqih 

Peserta Didik Kelas XI MTs Bandar Agung Lampung Timur”. Dari 

penelitian ini penggunaan media Pembelajaran sparkol videoscribe dapat 

dinyatakan punya pengaruh pada hasil belajar siswa dikarenakan sparkol 

videoscribe memberi jalan yang lebih mudah dalam hal penjelasan, 

pemaparan materi-materi pelajaran. 
10

 

3. Penelitian yang diselesaikan oleh Fitria Rahmawati, Soegimin, dan 

Suparman Kardi, dengan judul “Pengembangan Prangkat Pembelajaran 

Fisika Model Inkuiri Terbimbing Bantuan Videoscribe Pada Materi Kalor 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA Kedungwaru. Dari hasil 

penelitian ini layak digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

SMA.” 
11

 

4. Penelitian yang dijalankan oleh Asro Nur Aini, dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Sparkol, VideoScribe Pada Materi 

Transfortasi Program Linier Untuk Mahasiswa Matematika UIN Raden 

Intan Lampung.” Hasil penelitian yang diberikan menunjukkan jika media 

yang digunakan layak.
12

 

5. Penelitian yang dijalankan oleh Yunita Munandar, dengan judul penelitian 

tentang “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe 

Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di MTsn 02 Raman Utara Kabupaten 

Lampun Timur.” Dari hasil penelitian ini bisa dinyatakan layak untuk 

dipergunakan menjadi media Pembelajaran Akidah Akhlak di MTsn 

Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.  
13

 

 

H. Metode Penelitian 

                                                             
 9 Ibrahim “Pengaruh Media Sparkol Video Scribe Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Jurusan 
Teknik Komputer Dan Jaringan TKJ di SMK Panca Marga Makassar” jurnal Program Studi Teknologi 

Pendidikan, (2021) volume 6 nomor 2 

 10 Evi, “Pengaruh Pemanfaatan Media Sparkol VideoScribe Terhadap Hasil Belajar Fiqih Peserta 

Didik Kelas XI MTs Bandar Agung Lampung Timur” Jurnal Pendidikan Program Tarbiyah Dan 
Keguruan, (2020) 

 11 Fitria Rahmawati, Soegimin, dan Suparman Kardi, “Pengembangan Prangkat Pembelajaran 

Fisika Model Inkuiri Terbimbin Bantuan Videoscribe Pada Materi Kalor Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa SMA Kedungwau, Jurnal Pendidikan (2018) 
 12 Asro Nur Aini, ” “Pengembangan Media Pembelajaran Sparkol, VideoScribe Pada Materi 

Transfortasi Program Linier Untuk Mahasiswa Matematika UIN Raden Intan Lampung Jurnal 

Pendidikan,( 2018) 
 13 Yunita Munandar “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Sparkol Videoscribe Pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di MTsn 02 Raman Utara Kabupaten Lampun Timur” Jurnal Pendidikan 
Akidah Akhlak (2018) 
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Metode penelitian yakni langkah ilmiah yang dipergunakan demi 

mengumpulkan data menggunakan suatu tahapan dan memiliki tujuannya 

tersendiri. Dari hal tersebut ada tiga kata kunci yang wajib jadi perhatian yakni, 

langkah ilmiah, data yang memiliki tujuan, serta fungsi. Cara ilmiah yakni 

tahapan penelitian yang didasari dengan langkah sebuah ilmu, yakni rasional, 

empiris, dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian dijalankan 

menggunakan langkah rasional hingga akhirnya bisa dijangkau oleh nalar 

manusia. Empiris artinya cara yang dijalankan sehingga punya banyak minat 

oleh indera manusia yang membuat orang lain bisa melakukan pengamatan dan 

tahuu cara yang bias dipergunakan. Lalu untuk sistematis yakni pemrosesan 

yang dilakukan terhadap penelitian yang memanfaatkan beberapa tahapan 

khusus dengan sifatnya yang logis.  

Penelitian yang dijalankan disini memiliki sifat deskriptif kualitatif. 

Dilihat pada bagian umum penelitian kualitatif adalah suatu metode yang 

memberikan penekanan terhadap aspek untuk memahami secara lebih dalam 

pada sebuah permasalahan dibandingkan dengan bagaimana cara memandang 

sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif menjadi suatu penelitian riset yang 

memiliki sifat deskripsi, yang punya kecenderungan memanfatkan analisa dan 

menunjukkan makna dari sebuah proses. Penelitian yang akan jadi bahan 

penelitian yaitu “Pemanfaatan Media Sparkol Terhadap Hasil Belajar PAI Pada 

Siswa SMA Negeri 1 Menggala”. Di bawah ini adalah hal yang punya kaitan 

menggunakan metode penelitian yang dimanfaatkan pada penelitian:  

1. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dijalankan di SMA Negeri 1 Menggala. Penelitian ini 

akan dilakukan dari awal proses hingga akhir proses, yaitu semester genap 

tahun ajaran 2021/2022.  

 

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

a. Pendekatan Penelitian  

Dari penelitian disini memiliki sifat deskriptif. Yang dimaksud 

dengan penelitian deskriptif yakni penelitian yang berupaya 

memecahkan suatu permasalahan yang ada sekarang menggunakan 

data, melakukan analisis dan melakukan interpretasi. Penelitian disini 

juga memiliki sifat komperatif dan korelatif. Penelitian deskriptif bisa 

memberikan bantuan terlebih pada penelitian yang sifatnya 

longitudinal, genetik dan klinis.  

Dari beragam data mulai primer dan juga sekunder semuanya 

terkumpul dan nantinya dilakukan analisis serta pengolahan data 

dengan keterkaitannya pada “Pemanfaatan Media Sparkol Terhadap 

Hasil Belajar PAI Pada Siswa SMA Negeri 1 Menggala”  
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b. Jenis Penelitian  

Penelitian kualititatif yakni penelitian jenis yang dipilih pada 

penelitian. Data kualitatif yakni data yang dapat dikatakan dengan 

berbentuk kalimat verbal bisa juga uraian yang fungsinya menjadikan 

gambaran sebuah fakta yang didapatkan, dan tidak menjadi bagian 

bilangan ataupun juga angka. Data kualitatif bisa didapatkan lewat 

sebuah proses dengan menggunakan teknik analisa secara lebih dalam 

dan tidak bisa diperoleh dengan cara langsung. Penelitian dengan 

memanfaatkan secara nyata atau realita lapangan menjadi sumber data 

primer yang pemilihan objeknya yakni SMA Negeri 1 Menggala. Data 

pendukung untuk melengkapi yang lain yaitu dari kumpulan buku, 

jurnal, dan juga dokumen laporan yang masih punya kaitan dengan 

materi pembahasan, dan juga asalnya dari sekumpulan sumber lain atas 

kaitan pada permasalahan. 
14

 

 

c. Sumber Data  

Untuk menyelesaikan penelitian peneliti memberi sekumpulan 

info yang dibutuhkan ataupun data menggunakan cara mencari bahan 

bacaan, kutipan dan melakukan penyusunan sesuai dengan data yang 

didapatkan. Pada skema penulisan penelitian data yang dipergunakan 

yakni data primer serta data sekuder.  

1) Data Primer  

Untuk data primer ini penulis akan mendapatkannya dari 

sumber aslinya. Data primer adalah data yang pengumpulanya oleh 

dilakukan langsung oleh peneliti. Pada penelitian ini, data primer 

yang akan jadi sumber ialah wawancara yakni guru Pendidikan 

Agama Islam dan Siswa SMA Negeri 1 Menggala.  

 

2) Data Sekunder  

Untuk data sekunder akan menjadi data pendukung data primer 

yang bisa didapatkan di lokasi penelitian serta daya lainnya untuk 

menjadi dukungan permasalahan penelitian. Untuk data sekunder 

pada penelitian ini bias lewat literatur, bacaan, buku, serta jurnal 

penelitian yang sudah dilakukan yang masih punya hubungan pada 

penelitian ini.  

 

3. Populasi, Sampel dan Metode Pengumpulan Data 

a. Populasi  

                                                             
 14 Andi Prastowo, Metode Penelitian kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Jakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2012), h. 90 
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Populasi memiliki definisi sekelompok subjek yang akan 

dijadikann secara generasliasi hasil penelitian. Maka dari itulah, bisa 

diambil artian jika, populasi adalah bagian dari subjek besar yang 

memiliki ciri karakternya secara khusus yang serupa dan memiliki yang 

sama untuk terpilih dan dijadikan sampel. Dari data serta informasi 

yang didapat, populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Menggala.  

b. Sampel  

Sampel menjadi komponen lewat populasi terpilih dengan jalan 

tertentu, yang nantinya bias jadi wakil populasinya. Pada penarikan 

sampel dijalankan menggunakan langkah purposive sampling, yaitu 

untuk mengambil sampel yang sifatnya bukan acak, yang mana 

pemilihan sampel akan didasari dengan pertimbangan khusus. Secara 

umum penelitian kualitatif akan memanfaatkan purposive sampling 

untuk mendapat ketentuan responden yang dipilih pada penelitian. 

Menurut Sugiono, purposive sampling adalah tahapan untuk penarikan 

sampel yang caranya dengan memilih subyek sesuai ciri spesifik yang 

sudah jadi ketetapan bagi peneliti. Sampel pada penelitian disini yaitu 

siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Menggala. 

c. Metode Pengumpulan Data 

1) Metode Observasi  

Metode observasi ialah sebuah tahapan yang digunakan 

sebagai langkah pengumpulan data data melalui pengamatan dan 

juga indra. Peneliti membuat laporan didasari dengan apa yang 

nampak, terdengar, dan perasaan sepanjang observasi. Observasi 

dijalankan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan detail 

terkait sebuah peristiwa ataupun kejadian. Peneliti bisa melakukan 

pengamatan pada komunitas khusus untuk lebih paham dengan 

kebiasaan ataupun cara pekerjaan mereka. 
15

 

 Peneliti melakukan observasi partisipan yakni keterlibatan 

tanpa perantara pada peristiwa yang jadi bahan penelitian. Peneliiti 

mencatat, mengamati, melakukan analisis dan berikutnya bisa 

menarik kesimpulan obsesrvasi terstruktur yakni observasi yang 

perancangannya dijalankan dengan cara sistematis mengenai apa 

yang diamati, dan juga kapan dan dimana lokasi yang akan jadi 

penelitian dan apabila peneliti telah mengetahui apa saja yang 

sudah jelas mengenai variabel yang dijadikan pengamatan tentang 

pemanfaatan media sparkol pada hasil belajar siswa, dalam bentuk 

sikap siswa saat menerima pelajaran, motivasi belajar siswa, dan 

hambatan yang ada ketika melakukan kegiatan belajar mengajar.  

                                                             
 15 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Bandung, PT. Indeks, 2012), h. 61 
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2) Wawancara  

Metode wawancara merupakan tahapan untuk mengumpulkan 

data menggunakan langkah perekaman jawaban dari pertanyaan 

yang ada untuk responden. Peneliti memberikan pengajuan 

pertanyaan pada para responden dengan menggunakan pedoman 

wawancara, mendengarkan jawaban, melakukan pengamatan 

perilaku, dan melakukan rekaman seluruh respon dari survey yang 

dilakukan.
16

 Penulis menjalankan wawancara pada siswa SMA 

Negeri 1 Menggala.  Wawancara dijalankan dengan mencari 

pertanyaan terstruktur yang dimanfaatkan untuk dijadikan teknik 

mengumpulkan data jika peneliti ataupun pihak yang 

mengumpulkan data sudah jelas mengetahui kepastian mengenai 

informasi apa yang diperoleh.  

3) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik yang dijalankan demi 

mengumpulkan sejumlah data yang didalamnya bisa catatan, 

bentuk cetak, pindaian yang memanfaatkan teknik optic (jika sifat 

data merupakan benda mati). Metode dokumentasi bia dijalankan 

dengan memanfaatkan beberapa pedoman dokumentasi yakni 

kategori gambaran umum terkait data yang akan dicari. Bisa 

dinyatakan juga jika dokumentasii yaitu teknik mendapatkan data 

lewat data sekunder yang sudah tersedia, yang bisa didapatkan dari 

banyak sumber.
17

 Peneliti memilih metode dokumentasi agar bisa 

memperoleh informasi dari sumber tertulis, dan sejalan dengan 

kepentingan penelitian serta untuk melengkapi supaya 

mendapatkan data yang lebih objektif serta jelas yang berisikan 

segalah hal terkait dengan banyak bentuk kegiatan yang dijalankan 

bagi guru Pendidikan Agama Islam supaya memberikan 

peningkatan hasil pembelajaran siswa.  

4. Keakuratan Data Dalam Penelitian Kualitatif  

 Tingkat akutasi data dalam penelitian kualitatif bisa didapatkan lewat 

sejumlah poin yakni:  

a. Kredibilitas  

1) Perpanjang Pengamatan  

Lewat perpanjang mengamati keterkaitan peneliti pada 

narasumber yang nantinya bias jauh lebih akrab atau tidak 

memiliki jarak, akan menjadi pembuktian, saling percaya yang 

membuat tidak terdapat informasi yang ditutupi nantinya. Dalam 

tahapan pertama peneliti akan masuk ke lapangan, peneliti tetap 

                                                             
 16 Andi Prastowo, op.cit. h. 93 
 17 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar), Jakarta: PT Indeks, 2012, h.61 
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menjadi orang asing yang membuat informasi yang nantinya belum 

komplit dan tidak didapatkan lebih dalam. Ketika sepanjang 

pengamatan untuk uji coba kredibilitas data peneliti berlangsung, 

akan lebih focus pada uji data yang didapatkan, apakah data yang 

sudah ada usai pengecekan ulang di lapangan benar ataupun 

tidaknya, dan punya perubahan ataupun tidaknya. Usai proses 

pengecekan dan data sudah benar maka dilakukan pengamatan 

lanjutan. 

2) Triangulasi  

Langkah ini merupakan tahapan melakukan pengecekan ulang 

keabsahan data lewat langkah melakukan perbandingan data dari 

satu sumber ke sumber lain. Penenlitian ini mengunakan 

Triangulasi Teknik yang dijalankan sebagai bahan uji coba 

kredibilitas data menggunakan cara mengecek data dalam sumber 

yang serupa menggunakan teknik yang berlainan. Contohnya data 

yang didapatkan lewat wawancara, lalu tahapan pengecekan yakni 

observasi, ataupun dokumentasi.  

3) Pemanfaatan Bahan Referensi  

Yakni memanfaatkan data sebagai daya dukung pembuktian 

data yang sudah ada dari peneliti dan untuk dijadikan pengaman 

banyak infromasi yang bias dialnil dari lapangan, contohnya 

pemanfaatan alat untuk merekam dan juga foto, lalu data hasil 

wawancara yang butuh data rekaman isi wawancara.  

 

b. Dependabilitas  

Dependabilitas akan dijadikan sebagai penunjuk pada kegiatan 

untuk mengukur dan ukurannya bias dilakukan dengan cara non-

kualitatif, yang memiliki kaitan dengan permasalahan kebenaran 

penelitian naturalistik ataupun objektifitas yang mana seluruhnya 

objektif atau tidak memiliki ketergantungan terhadap persetujuan 

beberapa orang pada suatu sudut pandang, pendapat dan temuan orang. 

Pada penelitian disini tahapan audit trail dijalankan dengan cara:  

1) Melakukan perekaman dan memberikan catatan secara lengkap 

dengan hasil wawancara, observasi, dan juga doumentasi.  

2) Melakukan penyusunan hasil analisa menggunakan langkah 

penyusunan data mentah lalu memberikan rangkuman ataupun 

penyusunan ulang pada bentuk deskripsi yang tersistem.  

3) Menuliskan lampiran dan kesimpulan yang dijadikan untuk 

hasil sintesis data.  
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4) Memberikan laporan pada semua proses penelitian melalui 

survei dan menyusun desain sampai dengan mengolah data 

sesuai dengan apa yang jadi gambaran pada laporan.  

 

5. Metode Analisis Data  

Analisis data dipergunakan untuk dijadikan langkah mendapatkan dan 

melakukan penataan dengan cara tersistem catatan hasil observasi, 

wawancara, dan sebagainya yang manfaatnya memberikan peningkatan 

untuk memahami penelitian terkait kasus yang akan dijadikan bahan 

penelitian dan penyajiannya untuk dijadikan temuan bagi pihak lain. 

Kegiatan analisis data kualitatif yakni:  

a. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu tahapan memilih, memusatkan fokus, 

mnyederhanakan, mengabstrakan dan menguba bentuk data kasar yang 

kemunculannya seluruh kutipan menggunakan tulisan di lapangan. 

Tahapan ini berjalan secara berkelanjutan sepanjang penelitian 

dilakukan, terlebih sebelum data baru sebagian terkumpul sejalan 

dengan rangka konseptual penelitian, masalah penelitian, dan 

pendekatan untuk mengumpulkan data yang terpilih dari peneliti. 
18

 

Reduksi data didalamnya ada (1) ringkasan data, (2) 

pengkodean, (3) peneluran tema, (4)pembuatan gugus-gugus. 

Langkahnya: melakukan penyeleksian secara ketat terhadap data, 

rangkuman dan juga catatan singkat, serta melakukan pengelompokan 

pada suatu pola secara meluas.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu aktivitas yang ada ketika melihat 

informasi yang telah tersusun, yang akhirnya bisa memungkinkan 

untuk menarik kesimpulan di akhir dan mengambil sebuah tindakan. 

Bentuk saat menyajikan data yang sifatnya kualitatif yakni secara 

naratif dengan bentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan 

bagan. Bentuk ini akan menggabungkan informasi yang 

penyusunannya secara lengkap pada perpaduan sebuah bentuk nyata, 

yang akhirnya bisa mempermudah untuk menunjukkan kejadian nyata, 

dan juga bisa jadi pertimbangan apakah kesimpulan sudah tepat atau 

perlu penyempuranaannya lagi
19

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah untuk menarik kesimpulan dijalankan oleh peneliti 

dengan cara berkelanjutan saat peneliti ada dilapangan. Lewat 

                                                             
 18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2013) h. 

245 
 19 Ibid, hlm. 246 
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pengumpulan data, peneliti kualitatifakan menemukan arti benda, 

mencatatkan pola yang teratur, memberi keterangan terkait konfigurasi 

yang memungkinkan, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini 

bisa diproses menggunakan cara yang lebih lega, dan tidak tertutup, 

namun kesimpulannya sudah tersedia, yang awalnya belum jelas, 

namun selanjutnya akan ada peningkatan agar terperinci dan akarnya 

secara kokoh. 
20

 

Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusha 

memberikan penjelasan terkait dengan masalah sesuai data yang 

didapatkan. Penyajian datanya harus berdasarkan sifat komperatif dan 

korelatif. Penelitian deskriptif bisa menjadi solusi terlebih untuk 

penelitian yang sifatnya longitudinal, genetic dan klinis.  

I. Sistematika PembahasanUntuk sistematika penulisan skripsinya akan 

dituliskan dengan kerangka berikut:  

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada Bab Pendahuluan yang isinya mengenai: Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian 

Penelitian Terdahulu Ynag Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II. LANDASAN TEORI  

Landasan teori berisikan sekumpulan teori yang jadi dasar penelitian, yaitu 

mengenai teori media pembelajaran, Manfaat Media Sparkol Videoscribe, dan 

teori mengenai Hasil Belajar.”  

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian  

Deskripsi objek penelitian  yang isinya adalah penggambaran secara umum 

tempat penelitian dan juga fakta serta data penelitian. 

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN  

Hasil penelitian dan pembahasan yang isinya mengenai temuan penulis yang 

sesuai dengan data yang sudah terkumpul di lapangan serta rumusan 

permasalahan pada penelitian yang harus bisa dijawab.  

BAB V. PENUTUP  

Berisikan kesimpulan serta saran bagi pihak yang masih ada kaitannya dengan 

penelitian.  

                                                             
 20 Ibid, hlm. 248 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Konsep Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa Latin sebagai bentuk jamak dari kata 

medius yang secara harfiah bisa diartikan sebagai suatu perantara ataupun 

pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan pengirim ke 

penerima pesan. Menurut Gerlach & Ely, media merupakan materi, 

manusia, atau keajadian yang membangun kondisi yang membuat peserta 

didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap peserta 

didik tersebut.  

Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat meyalurkan 

informasi satu ke informasi lainnya. Istilah media sangat populer dalam 

bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan 

proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran 

disebut sebagai media pebelajaran. 
1
 

Menurut Ashar (2012) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat membawa informasi atau pesan dalam interaksi pada saat proses 

pembelajaran. Menggunakan sumber belajar serta media pembelajaran 

merupakan strategi dalam pembelajaran. Menurut sejarahnya, media 

pembelajaran pertama kali disebut dengan visual-education (alat peraga 

pandang), kemudian menjadi audio-visual communication (komunikasi 

pandang dengar), dan selanjutnya berubah menjadi educational tecnology 

atau (teknologi pendidikan).  

Proses pembelajaran merupakan proses interaksi dan komunikasi 

berlangsungnya dalam sistem, maka media pembelajaran merupakan posisi 

yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. 

Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran juga 

tidak akan berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah 

komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat 

bantu yang dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi, 

membuat peserta didik lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, 

dapat lebih aktif, kreatif dan inovatif. 
2
 

2. Manfaat Media Pembelajaran  

Manfaat dari media pembelajaran ini digunakan sebagai penunjang 

materi pembelajaran yang diberikan pendidik pada mata pelajaran 

                                                             
 1 Arief S. Sadirman, R. Raharjo, Anung Haryono, Rahardjo, Media Pendidikan (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2012), h.6 
 2 Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran, (Jakarta: Kata Pena, 2016), H. 3 
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Pendidikan Agama Islam. Adapun manfaat yang dicari dalam penggunaan 

media Sparkol untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu untuk 

membantu peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan dengan 

baik, karena materi pembelajaran yang didapat tidak hanya teori namun 

juga contoh video serta suara yang bisa membantu peserta didik untuk lebih 

berkreatif.  

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan suatu alat ataupun berbagai macam komponen yang dapat 

digunakan ketika proses pembelajaran berlangsung, agar peserta didik 

dapat menerima materi yang disampaikan oleh pendidik melalui cara yang 

lebih efektif. 
3
 

Dan dari beberapa pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

media pemebelajaran merupakan alat atau bahan dengan berbagai macam 

komponen yang digunakan ketika proses pembelajaran berlangsung supaya 

peserta didik mampu menerima materi-materi yang disampaikan oleh 

pendidik dengan cara yang lebih efektif.  

Media pembelajaran yang diberikan haruslah menarik perhatian peserta 

didik. Karena dengan media pembelajaran yang menarik, dapat 

membangkitkan motivasi dan rangsangan

                                                             
 3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h.3 
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kegiatan belajar, membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap 

siswa, dan lebih semangat dalam proses pembelajaran.
1
 Media 

pembelajaran sangat berkaitan dengan kegiatan pendidikan disekolah, 

karena dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dari proses 

pembelajaran. Media pembelajaran juga sudah dijelaskan dalam Al- Qur’an 

An-Nahl ayat 44:  

 

بُِز   ِت َوالزُّ ٌٰ ُزْوىَ  بِاْلبَيِّ َل اِلَْيِهْن َولََعلَّهُْن يَتَفَكَّ ْكَز لِتُبَيَِّي لِلٌَّاِس َها ًُزِّ ًَْزْلٌَآ ِالَْيَك الذِّ ۱َواَ  
Artinya:  

 (mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan 

(mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikr (Al-Qur'an) 

kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (QS: An-

Nahl 44) 
2
 

Adapun ciri-ciri media pembelajaran menurut Gerlach dan Ely ada tiga 

ciri-ciri media merupakan suatu petunjuk yaitu:  

1) Ciri Fiksatif 

Ciri-ciri ini menggambarkan kemampuan untuk merekam, 

menyimpan, melestarikan serta merekontruksi suatu peristiwa atau 

objek. Ciri ini sangat penting bagi pendidik karena suatu kejadia 

atau objek yang sudah direkam dapat digunakan setiap saat bahkan 

dapat dikirim melalui format lainnya.  

2) Ciri Manipulatif  

Perubahan suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena 

media memiliki ciri manipulatif. Suatu kejadian yang memakan 

waktu berhari-hari dapat diberikan kepada peserta didik dalam 

waktu du atau tiga menit dengan teknik pengambilan gambar. 

Contoh: bagaimana proses terjadinya larva menjadi kepompong 

kemudian berubah menjadi kupu-kupu, dapat dipercepat dengan 

teknik rekaman fotografi.  

3) Ciri Distributif  

 Ciri distributif memungkinkan suatu objek atau kejadian 

bertransformasi melalui ruamg, dan dengan cara bersamaan 

kejadian tersebut ditampilkan kepada peserta didik dengan stimulus 

pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut.
3
 

 

                                                             
 1 Ega Rima Wati, opcit.,h. 12 

 2 Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’an 

 3 Rusman, Belajar Dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: PT 
Karisma Putra Utara, 2017), h.220 
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Dari penejelasan tersebut media sangatlah penting dalam proses 

pembelajaran, dan salah satu media pembelajaran yang digunakan dalam 

belajar mengajar yaitu media audio-visual, karena media ini termasuk 

media pembelajaran yang mempunyai kemampuan lebih yaitu melibatkan 

dua panca indera, mendengar dan melihat.  

Media pembelajaran terdiri dari dua unsur, yang pertama unsur 

peralatan atau perangkat keras (hardwere) dan yang kedua unsur pesan 

yang dibawanya (message/softwere). Dan yang termasuk perangkat media 

yaitu, material, equipment, hardwere, dan softwere. Material berkaitan 

dengan istilah equipmentdan istilah hardwere berhubugan dengan 

softwere. Material atau bahan media adalah suatu yang dapat dipakai untuk 

menyimpan pesan yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan 

menggunakan alat tertentu atau wujud bendanya sendiri. seperti 

transparansi sebagai perangkat overhead, film, filmstrip, film slie, gambar, 

dan grafik. Sementara equipment (peralatan) adalahh sesuatu yang dipakai 

untuk memindahkan atau menyampaikan sesuatu yang disimpan oleh 

material (peralatan) kepada peserta didik.  

3. Jenis-jenis  Media Pembelajaran  

 Dalam perkembangannya, media pembelajaran pembelajaran yang bisa 

dipakai guru untuk mempermudah dalam proses pembelajaran dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Menurut Sanjaya (dalam 

Sundayana, 2013: 13) mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan 

sifatnya ke dalam tiga jenis media yaitu auditif yang berkaitan dengan 

suara, visual berkaitan dengan grafis atau gambar dan audiovisual yang 

menyatukan aspek gambar dan suara dalam satu media. 
4
 

4. Tujuan Media Pembelajaran 

Tujuan dari media pembelajaran sebagai berikut:
5
 

1) Dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih bisa 

memahami konsep, prinsip dan suatu keterampilan tertentu dengan 

menggunakan media yang sangat tepat menurut sifat bahan ajar.  

2) Dapat memberi pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi 

sehingga dapat merangsang minat belajar peserta didik dan memotivasi 

peserta didik untuk belajar.  

3) Dapat menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi 

karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan 

media-media tertentu.  

                                                             
 4 Sanjaya, W, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. (Jakarta: Prenada Media Group, 

2018), h.119 

 5 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 
2013), h.5 
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4) Dapat menciptakan situasi belajar yang tidak bisa dilupakan oleh 

peserta didik.  

5) Dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar.  

B. Media Sparkol  

1. Pengertian Media Sparkol  

Media Sparkol adalah aplikasi lunak yang dapat menghasilkan 

video yang bisa digabungkan dengan peta konsep, gambar-gambar, 

suara, serta musik yang dapat menarik perhatian dan meningkatkan 

daya tarik peserta didik untuk untuk mengamati pelajaran secara aktif.  

a. Media  

Media merupakan segala bentuk dan saluran yang dapat 

digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Media juga 

merupakan bentuk perantara yang dapat digunakan oleh manusia 

unntuk menyampaikan atau menyebar ide, sehingga suatu ide, 

pendapat atau suatu gagasan yang akan disampaikan bisa diterima 

oleh peserta didik.
6
 

b. Sparkol  

Sparkol merupakan aplikasi perangkat lunak yang hasilnya bisa 

berbentuk video, yang digunakan untuk membuat sebuah video 

dengan animasi tulis tangan. Didalam aplikasi inipun terdapat 

banyak animasi yang unik. Sehingga dapat membuat peserta didik 

lebih suka dan terhibur dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak 

hanya itu softwere ini dapat digunakan sebagai sarana promosi, 

presentasi, bisnis online dan lain sebagainya. Dengan adanya media 

pembelajaran ini kita akan lebih mudah dalam menyampaikan 

pesan karena kita tidak perlu menyajikan sesuat yang panjang.  

Sparkol adalah softwere yang bisa digunakan dalam pembuatan 

desain animasi putih dengan sangat mudah. Softwere ini 

dikembangkan pada tahun 2012, sparkol meberikan kemudahan 

untuk menjelaskan, memasarkan,dan memaparkan suau produk 

atau jasa. Tampilan ini mudah untuk bisnis dan penyampaian 

materi presentasi serta dapat membantu cara baru yang 

mengesankan. 
7
 

Dapat disimpulkan bahwa adanya sparkol sebagai sarana dan 

prasana, membuat pekerjaan menjadi mudah dengan penyampaian 

yang sangat simple dan mengesankan, yang membuat kualitas 

video lebih menarik.  

                                                             
 6 Zahra A. dkk, Pemanfaatan Media Videoscribe-Sparkol Untuk Meningkatkan Budaya Literasi 

Pendidik Dan Peserta Didik, (Conference Paper, 2017), h.305 

 7 https://mohammadnovanwordpr.wordpress.com/2016/05/02/sparkol-videoscribe-video-animasi-

keren-dengan-sparkol/  

https://mohammadnovanwordpr.wordpress.com/2016/05/02/sparkol-videoscribe-video-animasi-keren-dengan-sparkol/
https://mohammadnovanwordpr.wordpress.com/2016/05/02/sparkol-videoscribe-video-animasi-keren-dengan-sparkol/
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2. Ciri-ciri dan Manfaat Sparkol  

Ciri-ciri:  

1) Terdapat animasi tangan yang sedang menulis 

2) Terdapat gambar-gambar kartun atau animasi yang dapat 

digunakan sebagai objek  

3) Berlatar warna putih 

4) Dan sangat mudah digunakan untuk pemula.  

Adapun manfaatnya:  

1) Sparkol dapat digunakan untuk keperluan bisnis online, dan ide 

marketing.  

2) Sparkol dapat digunakan sebagai pendidik atau guru atau dosen 

sebagai pengantar pembelajaran.  

3) Menunjukan kemampuan berfikir dan mengkombinasikan 

melalui video animasi.  

4) Sparkol  sebagai presentasi keperluan apapun.  

5) dan masih banyak lagi eksperimen-eksperimen yang bisa 

digunakan dengan softwere ini.  

3. Cara Penggunaan Sparkol  

Adapun cara penggunaanya yaitu:  

a. Cara masuk kebagian aplikasi 

Pertama instal terlebih dahulu softwere sparkol sehingga 

aplikasi tersebut dapat dijalankan, seperti gambar dibawah ini:  

 

 
Gambar 2.1. aplikasi sparkol  

b. Login ke akun sparkol  

Pertama kali aplikasi digunakan maka akan muncul isian 

username dan password untuk login.  

 
Gambar 2.2. menu login aplikasi sparkol  

c. Selanjutnya pilih icon (+) dan akan keluar layar putih  
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Gambar 2.3. tampilan dalam pengerjaan Sparkol  

d. Menu dalam pembuatan video  

 
Gambar 2.4. Menu dalam pembuatan video 

1) Untuk menyimpan atau mengekspor video yang dibuat 

2) Untuk memasukan gambar 

3) Untuk menulis teks  

4) Untuk memasukan musik  

5) Untuk mengubah latar atau tampilan papan 

6) Untuk menggantikan tangan dalam video yang akan dibuat 

7) Untuk memutar atau menampilkan video  

8) Untuk mempubliskan video 

 

e. Menyimpan Video yang dibuat  

4. Kelebihan Media Sparkol  

Jika dilihat dari karakteristik, media Sparkol dalam 

pembelajaran termasuk media audio visual yang memiliki kelebihan 

antara lain mampu memusatkan perhatian peserta didik, dapat 

dilakukan pengulangan (reinforcement), dapat memperjelas hal-hal 

yang abstrak atau tidak jelas dan memberikan penjelasan yang lebih 

mudah diingat oleh peserta didik, dan mampu menggabungkan teks, 

gambar, audio, musik, dan gambar dalam satu kesatuan sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Menurut Mayer dalam Air, dkk (2014:23) dalam penelitiannya 

mengemukakan kelebihan dalam penggunaan media Sparkol dalam 

proses pembelajaran, antara lain:  
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1) kondisi terbaik seseorang ketika belajar yaitu pada saat 

penggunaan kata dan gambar yang disajikan secara 

bersama.  

2) Seseorang yang belajar akan lebih baik ketika animasi dan 

suara yang disajikan bersamaaan dari pada hanya animasi 

dan teks.  

3) Seseorang akan belajar lebih baik ketika bahan ajar 

disajikan dengan sederhana, namun mudah dipahami.  

Adapun menurut Air, Oakland, dan Walter dalam bukunya 

Video Scribing How Whiteboard Animation, Will Get You Heard 

mengemukakan kelebihan media Sparkol yaitu:  

a) Ilustrator media Sparkol sebagai pemaparan hasil karya 

mereka dalam bentuk video.  

b) Beberapa sekolahpun menggunakan Sparkol sebagai 

sumber belajar yang lebih menarik.  

c) Media Sparkol dapat digunakan sebagai stimulus 

keingintahuan peserta didik dalam proses pembelajaran 

berbasis IT. 
8
 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dijelaskan diatas 

mengenai kelebihan media Sparkol, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kelebihannya adalah Sparkol merupakan program aplikasi yang banyak 

digunakan disekolah sebagai alat atau media pembelajaran yang lebih 

menarik dan mudah diberikan, dan program Sparkol dapat 

meningkatkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.  

5. Kelemahan Media Sparkol 

Kelemahan dalam media Sparkol yaitu dibutuhkannya 

peralatan khusus dalam penyajiannya, seperti tenaga listrik, dan 

memerlukan keterampilan khusus yang harus dimiliki dalam 

pembuatan video.  

Beberapa kekurangan media video dalam proses pembelajaran 

adalah sebagai berikut:  

1) Opposition, pengambilan yang kurang tepat akan 

menyebabkan timbulnya keraguan peserta didik dalam 

menafsirkan gambar yang dilihat.  

2) Material, pendukung video membutuhkan alat proyeksi 

untuk dapat menampilkan gambar yang ada didalamnya.  

3) Budget, dalam pembuatan video membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit.  

                                                             
 

8
 Air, Jon & dkk.. Video Scribing Howw Whiteboard Animation Will Get You Heart (Bristol, UK: 

Sparkol Books, 2014), h.23 
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Berdasarkan pendapat tersebut mengenai kelemahan 

penggunaan media Sparkol dalam proses pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa media ini dapat menimbulkan sifat komunikasi satu 

arah dan didalam proses penampilan video memerlukan peralatan yang 

kompleks serta pada saat pembuatan video memerlukan waktu yang 

tidak sedikit.  

C. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas 

mencakup bidang kognotif, afektif, daan psikomotorik.  

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki peserta 

didik setelah mereka menerima pengalaman belajar pada saat proses 

pembelajaran. Prestasi belajar pada dasarnya merupakan hasil yang 

sudah dicapai peserta didik stelah mengikuti kegiatan belajar megajar. 

Prestasi belajar biasanya dapat dinyatakan dengan bentuk angka, huruf, 

simbol, dan berbentuk kalimat. Prestasi belajar merupakan hasil 

maksimum yang dapat dicapai oleh seseorang setelah melakukan usaha 

belajar.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

aspek perubahan tingkah laku peserta didik tergantung pada apa yang 

dipelajari oleh mereka. Maka dari itu apabila peserta didik mempelajari 

konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh mereka berupa 

penguasaan materi. Dan dalam pembelajaran PAI untuk mencapai hasil 

belajar yang memuaskan maka diperlukan aktivitas peserta didik 

dengan melakukan aktivitas secara langsung. Karena dengan melalui 

aktivitas tersebut pendidik akan lebih memahami peserta didik. 
9
 

2. Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu hal yang dapat dipandang dari 

dua sisi, yang pertama dari sisi peserta didik, dan kedua dari sisi 

pendidik. Dari sisi peserta didik merupakan perkembangan mental yang 

lebih baik dari sebelum belajar. Dan tingkat perkembangan tersebut 

dapat kita lihat dari jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar adalah apabila seseorang telah belajar maka 

akan terjadi perubahan tingkah laku pada seseorang tersebut. 

Contohnya, yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tidak dimengerti 

menjadi mengerti. Dalam teori Taksonomi Bloom hasil Hasil belajar 

                                                             
 9 Khusnul Khotimah, Pengaruh Strategi Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar di Tinjau Dari 
Aktifitas Belajar. (Surakarta;2016), h. 14 
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meliputi tiga ranah yaitu, kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Penjelasannya sebagai berikut:  

a) Ranah Kognitif 

Hasil belajar Kognitif adalah yang membahas tujuan 

pembelajaran yang berkenaan dengan proses mental yang berawal 

dari tingkat pengetahuan kemampuan menyatakan kembali konsep  

atau prinsip yang telah dipelajari. Sehingga Taksonomi Bloom 

untuk ranah kognitif yang telah direvisi oleh Anderson dan  

Kharhwohl yaitu: mengingat (remember), memahami/mengerti 

(understanding), menerapkan (applying), menganalisis (analying), 

mengevaluasi (evaluation), dan menciptakan (creating). 

b) Ranah Afektif  

Ranah ini berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif 

meliputi lima jenjang yaitu, menerima, menjawab, menilai, 

organisasi dan karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai.  

c) Ranah Psikomotorik  

Ranah psikomotorik meliputi keterampilan motorik, 

manipulasi benda, koordinasi neuromuscular ( menghubungkan, 

mengamati). Tipe dari hasil belajar psikomotorik dan afektif juga 

lebih dominan dari pada afektif dan psikomotorik karena lebih 

menonjol namun hasil belajar psikomotorik da afektif juga hasrus 

menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran 

diskolah. 
10

 

3. Cara Menentukan Hasil Belajar 

a) Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diperoleh 

peserta didik setelah mengalami aktifitas belajar.  

b) Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang relative menetap 

dalam diri seseorang sebagai akibat dari interaksi seseorang dengan 

lingkungan. 

c) Aspek-aspek perubahan tingkah laku terantung pada apa yang 

dipelajari oleh peserta didik. tergantung pada apa yang dipelajari 

oleh peserta didik 

d) Dalam penelitian ini untuk hasil belajar peserta didik pada 

pelajaran PAI yang diukur melalui tes formatif dengan KKM 75. 

Dan bagi peserta didik yang nilainya kurang dari 75 akan diberi 

soal perbaikan, sedangkan bagi peserta didik yang nilainya 75 

keatas diberi soal pengayaan dalam bentuk pekerjaan rumah. 
11

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

                                                             
 10 Basuki Ismet, Asasmen Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) h.13 
 11 Nana sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2019) h.3 
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Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

peserta didik setelah mereka menerima pengalaman pembelajaran. 

Pengalaman yang diperoleh peserta didik menvakup ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran, karena akan memberikan 

sebuah informasi kepada pendidik tentang kemajuan peserta didik 

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran melalui proses kegiatan 

belajar mengajar tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan informasi 

tersebut pendidik dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan 

peserta didik lebih lanjut baik untuk individu maupun kelompok 

belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

anatra lain:  

a. Faktor Internal 

Faktor internal meliputi: Faktor jasmaniah, terdiri dari faktor 

kesehatan dan cacat tubuh. Faktor fisiologis, terdiri dari 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, dan motif, kematangan, dan 

kedisiplinan.  

b. Faktor eksternal  

Faktor eksternal meliputi: faktor keluarga yang terdiri dari cara 

orang tua mendidik anak, suasana rumah, keadaan ekonomi, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaannya. Faktor 

sekolah, terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, disiplin siswa, keadaan dan tugas rumah. Faktor 

kegiatan masyarakat, terdiri dari kegiatan siswa dimasyarakat, 

teman bergaul, dan bentuk kehidupan bermasyarakat.  

Selain faktor internal dan eksternal, juga terdapat faktor 

pedekatan belajar, yaitu”pendekatan belajar yang dapat dipahami 

sebagai segala cara strategi yang digunakan siswa dalam menunjang 

efektivitas dan efesiensi proses pembelajaran materi tertentu”. 
12

 

 

 

D. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas 

Pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA), pada mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diarahkan untuk 

menyiapkan peserta didik agar mereka bisa mengenal, dan memahami 

serta mengamalkan syariat islam yang kemudian akan menjadi dasar 

pandangan hidup dalam bermasyarakat.  

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk dapat mengenal, 

                                                             
 12 Muhibin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 145 
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memahami, mengimami, bertaqwa, berakhlak mulia, serta 

mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-

Quran dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, 

serta penggunaan pengalaman.  

Menurut Dzakariyah Darajat, Pendidikan Agama Islam 

merupakan suatu usaha untuk membina dan mengarahkan peserta didik 

agar senantiasa mereka dapat memahami kandungan ajaran Agama 

Islam secara menyeluruh, menghayati makna tujuan, dan pada akhirnya 

dapat diamalkan dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. 
13

 

Abdul Majid menjelaskan bahwa pendidikan agama islam 

merupakan usaha yang dilakukan pendidik untuk mempersiapkan 

peserta didik untuk meyakini, memahami,serta mengamalkan ajaran 

islam dengan kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah 

direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan 

Azizy mengemukakan bahwa esensi pendidikan, yaitu adanya proes 

transfer nilai, ilmu pengetahuan, serta keterampilan dari generasi yang 

tua agar generasi muda dapat tetap hidup. Maka dari itu, ketika 

dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka akan mencakup dua hal, 

yaitu: pertama mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-

nilai dan akhlak islam, kedua mendidik peserta didik untuk 

mempelajari materi ajaran agama islam.  

Keseluruhan proses pembelajaran perpegang pada prinsip Al-

quran dan sunnah serta terbuka untuk unsur-unsur luar secara adaptif 

dari persepsi islam. Dari penejelasan tersebut dapat dipahami bahwa 

Pendidikan Agama Islam merupakan upaya untuk menanamkan nilai-

nilai keislaman pada peserta didik melalui bimbingan dan pelatihan 

yang telah direncanakan supaya peserta didik dapat menggunakannya 

baik sebagai pola pikirnya maupun landasan hidupnya denga 

menjadikan Ibadah sebagai Orientasi tujuannya.  

Sedangkan makna pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

menurut Muhaimin adalah suatu upaya membuat peserta didik dapat 

belajar, butuh belajar, terdorong untuk belajar, dan tertarik untuk terus 

menerus mempelajari agama Islam, baik untuk mengetahui bagaimana 

cara beragama yang baik dan benar maupun mempelajari agama Islam 

sebagai pengetahuan. Pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dapat 

mengaktualisasikan apa yang ada dalam kurikulum agama islam 

sebagai kebutuhan peserta didik secara menyeluruh yang dapat 

mengakibatkan beberapa perubahan tingkah laku peserta didik baik 

dalam ranah kognitif, afektif serta psikomotorik. 
14

 

                                                             
 13 Dzakariyah Derajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). h. 86 
 14 Ibid, h. 89 
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2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tujuan merupakan harapan akhir yang ingin dicapai setelah 

melakukan usaha. Dalam pendidikan, tujuan merupakan salah satu 

komponen yang bersifat pokok. Tujuan pendidikan dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu:  

a. Tujuan pendidikan Nasional, merupakan tujuan yang 

bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus 

dijadikan sebagai pedoman pada setiap usaha pendidikan. 

Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam 

bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup 

dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintas 

serta undang-undang.  

b. Tujuan institusional, merupakan tujuan yang harus dicapai 

oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan ini merupakan 

tujuan antara tujuan khusus dengan umum untuk mencapai 

tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi 

pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan serta jenjang 

pendidikan tinggi.  

c. Tujusn kurikuler, merupakan tujuan yang harus dicapai 

oleh setiap bidang studi atau mata pelajara. Tujuan 

kulikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara 

untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Maka dari itu, 

setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan 

diarahkan untuk mencapai tujuan instusional. 
15

 

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak terlepas 

dari tujuan akhir pendidikan Islam yang terletak pada terlaksananya 

pengabdian penuh kepada Allah, baik pada tingkat perseorangan 

maupun kelompok. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT:  

ت ِۚ يَز   َن َدَرَجٰ ِعل  ُ ٱلَِّذيَي َءاَهٌُىْا ِهٌُكن  َوٱلَِّذيَي أُوتُىْا ٱل  ۱فَِع ٱَّللَّ  

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat.”(Q.S: Al-Mujadalah 11) 

Dalam buku “Pendidikan Dalam Perspektif Hadits” umi 

Kultsum menggeneralisasikan tujuan pendidikan Islam kedalam empat 

bagian besar, yaitu:  

1) Beriman Kepada Allah 

                                                             
 15 M. Athiyah al- Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1970), h.1 



30 
 

 
 

Keimanan seseorang merupakan sasaran yang dicapai 

dalam pendidikan seorang yang muslim. Hal itu apat 

diwujudkan apabila pada setiap pendidik berusaha 

semaksimal mungkin untuk membawa peserta didik pada 

keimanan dan perilaku yang baik. 

2) Bertakwa Kepada Allah 

Tingkat manusia paling mulia yaitu paling tinggi 

tingkat ketakwaannya, oleh karena itu sehebat apapun ilmu 

manusia dan setinggi apapun status sosial atau jabatannya 

didunia, selama tidak memiliki ketakwaan kepada Allah 

maka kehebatannya tidak memiliki nilai apa-apa dihadapan 

Allah SWT.  

3) Berakhlak Mulia  

Seseorang yang berakhlak mulia harus menjadi sasaran 

proses pendidikan Islam karena itulah misi utama 

Rasulullah SAW dengan cara menghiasi diri dengan 

berbagai akhlak yang mulia dan menganjurkan agar 

umatnya senantiasa menerapkan akhlak mulia tersebut 

dalam kehidupan mereka sehari-hari.  

4) Mencapai Kebahagiaan Dunia Maupun Akhirat 

Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa tujuan hidup 

umat Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat, dan begitupun dalam dunia pendidikan. 
16

 

Dari beberapa penejelasan tentang tujuan pendidikan Agama 

Islam maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran pendidikan 

Agama Islam merupakan tujuan praktis dari tujuan yang menekankan 

peserta didik untuk menguasai keterampilan serta kemampuan sesuai 

dengan tuntunan ajaran Agama Islam untuk meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan, serta pengalaman peserta didik tentang 

agama Islam baik secara teori maupun praktis dalam kehidupan sehari-

hari.  

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup  Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, 

keseimbangan, serta keselarasan diantaranya:  

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT 

b. Hubungan manusia dengan manusia 

c. Hubungan manusia dengan diri sendiri 

d. Hubungan manusia dengan makhluk lain  

                                                             
 16   Dzakariyah Derajat, Op.Cit, h.92 
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Secara garis besar dapat dikatakan pengajaran pendidikan 

Agama Islam disekolah mulai dari kelas 1, 2, dan 3 mempunyai target, 

yaitu:  

1) Siswa taat beribadah, berdzikir, berdoa serta mampu 

menjadi imam.  

2) Siswa mampu membaca Al-Qur’an dan menulisnya 

dengan benar, serta berusaha untuk memahami 

kandungan serta maknanya.  

3) Siswa memiliki kepribadian muslim ( berakhlak mulia) 

4) Siswa memahami, menghayati dan dan dapat mengambil 

mannfaat dari proses pembeajaran.  

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam merupakan 

pendidikan yang ditujukan agar dapat merealisasikan, melaraskan dan 

menyeimbangkan antara Iman, Islam, dan Ihsan.  

Adapun aspek Pendidikan Agama Islam pada SMA meliputi:  

1) Al-Qur’an dan Hadits, yang menekankan pada 

kemampuan membaca, menulis, dan menerjemah dengan 

baik.  

2) Keimanan, menekankan pada kemampuan memahami dan 

mepertahankan keyakinan, serta mampu menghayati dan 

mengamalkan nilai-nlai asma’ul husna sesuai dengan 

kemampuan peserta didik.  

3) Akhlak, menekankan pada pengamalan sikap terpuji dan 

menghindari akhlak tercela.  

4) Ibadah, menekankan pada cara melakukan ibadah dan 

mu’amalah yang baik dan benar.  

5) Tarikh dan Kebudayaan Islam, menekankan pada 

keampuan mengambil pelajaran dan peristiwa bersejarah. 

Dapat meneladani tokoh-tokoh muslim yang berprestasi 

dengan fenomena sosial guna untuk melestarikan dan 

mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. 
17

 

 

 

 

 

 

                                                             
 17 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 3-4 
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