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ABSTRAK 

 

PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS MACROMEDIA FLASH 

DALAM MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA PADA MATA 

PELAJARAN PAI DI SMP MUHAMMADIYAH 2 KALIREJO  

LAMPUNG TENGAH 

 

Oleh: 
AJENG PRAHASTA PRAMESWARA 

1411010250 

 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk memperoleh informasi peningkatan  

kreativitas belajar  siswa  pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo dengan menggunakan media pembelajaran macromedia 

flash. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif yaitu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan data secara naratif 

dalam bentuk kata-kata dari fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah dan obyek yang diteliti terbatas 

pada siswa kelas VII A dengan jumlah siswa  sekitar 35 siswa. Pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar siswa 74.1% 

sangat tertarik belajar menggunakan media pembelajaran khususnya macromedi 

flash. Macromedia flash adalah sebuah media presentasi yang menggabungkan 

tekhnologi audio-visual sepeti sound, animasi, dan teks yang dapat digunakan dalam 

proses belajar mengajar. Dengan macromedi flash siswa lebih mudah memahami dan 

menerima materi yang diajarkan oleh guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi 

terhadap proses pembelajaran yang menunjukkan bahwa siswa lebih semangat dan 

antusias , serta aktif dan kreatif dalam belajar. Hal ini didukung oleh hasil interview 

dan kuesioner dengan siswa yang menjelaskan bahwa siswa sangat senang belajar 

menggunakan macromedi flash karena tampilannya yang menarik dan mudah 

dipahami.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan kreativitas siswa 

menggunakan media pembelajaran macromedia flash. Media pembelajaran 

macromedia flash ini dapat membantu guru dalam menyampaikan materi belajar dan 

mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan sehingga 

kreativitas siswa dalam belajar meningkat. 

 

 

Keyword : Penerapan, Media Pembelajaran, Macromedia Flash, Kreativitas,  

Pendidikan Agama Islam  
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MOTTO 

 

                       

                            

 
 

Artinya: “dengan kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang 

mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan 

kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap 

gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-

Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Qs. Al-

Maidah:16)
1
 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  (Jawa Barat : CV 

Diponegoro,2014), h.16 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, 

terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari judul skripsi ini yang berjudul : 

“PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS MACROMEDIA 

FLASH DALAM MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA PADA MATA 

PELAJARAN PAI DI SMP MUHAMMADIYAH 2 KALIREJO LAMPUNG 

TENGAH”. 

Agar tercapai persepsi yang sama antara penulis dengan para pembaca, maka 

perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul 

skripsi diatas : 

1. Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan 

adalah perbuatan menerapkan.
1
 Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat 

bahwa penerapan adalah suatu perbuatan memperaktekan suatu teori, metode dan 

hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya. 

 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2013), h. 855. 
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2. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”. Media 

berarti suatu perantara dalam bentuk sarana atau prasarana yang digunakan untuk 

membantu tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran. Pembelajaran adalah 

sebuah proses komunikasi antara peserta didik, guru, dan bahan ajar.  

Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan merangsang pikiran, perasaan dalam rangka 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam mencapai 

tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.
2
 

3. Macromedia Flash 

Macromedia Flash merupakan gabungan teknologi audio-visual seperti 

teks, gambar, sound, animasi dan lainnya sehingga dapat menghasilkan 

presentasi berbasis multimedia yang dapat digunakan dalam proses belajar 

mengajar.
3
 Penerapan media Flash dipandang mampu membantu untuk 

mencegah terjadinya miscommunication atau kegagalan dalam proses 

komunikasi. Karena itu penggunaan Macromedia Flash dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam cocok digunakan selain pembelajarannya lebih menarik 

Macromedia Flash juga dapat meningkatkan keaktivan dan kekreativan siswa 

dalam belajar. 

                                                             
2
Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. (Jakarta : Rajawali Pers. 2015), h. 60. 
3
Lukmanatul Hakim,Tekhnik Jitu Menguasai Flash MX,(Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo,2013), h.2. 
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4. Kreativitas 

Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 

yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa 

yang telah ada. 

Menurut Munandar kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan baru yang 

dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk 

melihat hubungan baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya.
4
 

5. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang berupa pengajaran, 

bimbingan dan asuhan terhadap anak, agar kelak setelah selesai pendidikannya 

dapat memahami,menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya serta 

menjadikan sebagai Way Of Life (jalan kehidupan) sehari-hari, baik dalam 

kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan.
5
 

Berdasarkan pengertian pendidikan agama Islam di atas bahwa media 

yang digunakan dari hasil proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 

menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya secara mennyeluruh yang 

berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.  

 

 

                                                             
4
Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, (Jakarta: Gramedia 

Widia Sarana Indonesia,2013), h.25. 
5
Zakiah Darajat,  Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : PT Bumi Aksara,2016), h. 24. 
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6. SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo adalah lembaga pendidikan formal 

sebagai wadah pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tingkat 

menengah pertama. Adapun SMP ini berlokasi di desa Poncowarno, Kec. 

Kalirejo, Kab. Lampung Tengah. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun hal-hal yang mendasar sehingga penulis ingin meneliti masalah yang 

berkaitan dengan judul pada penelitian ini adalah : 

1. Media pembelajaran berupa Macromedia Flash yang digunakan oleh guru 

secara teoritis lebih mudah dipahami oleh peserta didik dalam mentransfer 

informasi dengan memadukan teknologi audio-visual seperti teks, gambar, 

sound, animasi perbedaan siswa dalam kelas akan teratasi, dalam hal ini mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diberikan kepada peserta didik sangat 

membantu dalam meningkatkan daya tangkap siswa terhadap materi-materi 

yang berbasis Qur’an dan Hadits. Untuk itu perlu dilakukan penelitian 

bagaimana penerapan penggunaan Macromedia Flash dalam meningkatkan 

kreativitas belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah. 

2. Belajar menggunakan media pembelajaran berupa Macromedia Flash dapat 

meningkatkan kreativitas belajar peserta didik sehingga mereka termotivasi 

untuk belajar dengan giat dan tekun, oleh karenanya perlu dilakukan 

penelitian mengenai penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan 

kreativitas belajar peserta didik.   
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C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting pada masa sekarang ini, 

karena pendidikan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi sepanjang 

hayat bagi umat manusia.  Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang. Pendidikan bertujuan untuk membentuk suatu prilaku yang baik 

pada generasi muda muslim berdasarkan akidah Islam serta ketauhidannya kepada 

Allah Swt. 

Melalui pendidikan dan pengajaran akan berdampak pada akhlak yang baik. 

Apabila seseorang yang pada awalnya belum begitu mengetahui tentang ilmu agama, 

kemudian ia mempunyai niat untuk memperdalam ilmu agamanya dengan cara 

menuntut ilmu di sekolahan yang berbasis Islami.  

Ajaran agama Islam mengajarkan bahwa pendidikan merupakan hal yang 

sangat penting, di mana salah satu dari profil pribadi muslim yang ideal adalah 

pribadi yang memiliki wawasan luas. Melalui pendidikan itu, manusia dapat 

memperluas wawasannya dan memperoleh ilmu pengetahuan. Manusia yang 

memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Sebagaimana tertera di 

dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi: 
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Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”.
6
 

 

Ayat di atas sangat jelas bahwa setiap umat Islam diwajibkan untuk menuntut 

ilmu. Untuk menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan tertentu harus melalui 

proses pendidikan. Pendidikan senantiasa menjadi perhatian dan terus dikembangkan 

dalam rangka memajukan kehidupan dari satu generasi ke generasi lainnya. Sejalan 

dengan usaha-usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka salah satu upaya 

yang dilakukan diantaranya adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat 

ditempuh dengan mengadakan perbaikan terhadap  komponen pembelajaran di 

sekolah termasuk juga dalam pengembangan media pembelajaran. Selain 

membangkitkan motivasi dan minat siswa, media juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman dan kekreatifan belajar siswa, menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.
7
 

Salah satu mata pelajaran yang selalu ada di semua jenjang pendidikan adalah 

Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam didefinisikan sebagai salah satu 

program inti dalam sekolah-sekolah sebagai lembaga formal untuk meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama Islam dari 

peserta didik untuk membentuk pribadi yang baik dan berkualitas. 

                                                             
6
Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  (Jawa Barat : CV 

Diponegoro,2014), h.543. 
7
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), h.6. 
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Berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada guru bidang studi PAI kelas 

VII di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo, di peroleh gambaran bahwa kreativitas 

belajar siswa di kelas VII sangat rendah dengan ditandai oleh (1) siswa cenderung 

monoton, pengetahuan siswa hanya terbatas pada apa yang diperoleh guru, (2) siswa 

kesulitan dalam menegembangkan pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, (3) 

siswa kurang berani mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat.
8
 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam sering dianggap sebagai suatu 

pelajaran yang membosankan karena pembelajarannya tidak menarik, monoton dan 

gurunya hanya menggunakan metode konvensional yaitu dengan metode ceramah 

sehingga siswa merasa ngantuk dan memilih ngobrol sendiri-sendiri. Untuk latihan 

guru hanya memberikan soal-soal latihan selanjutnya diadakan tugas pekerjaan rumah 

sebagai bahan belajar di rumah. Akibatnya, guru banyak mendapat kritikan antara 

lain rendahnya  daya kreasi guru dan siswa dalam pembelajaran materinya kurang 

dikuasai oleh siswa dan kurang variasai dalam pembelajaran. Disinilah guru dituntut 

untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai bahan bacaan, seminar untuk 

meningkatkan kreativitas siswa. 

Pembelajaran disekolah terdapat banyak unsur yang saling berkaitan dan 

menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur tersebut adalah 

pendidik (guru), peserta didik (siswa), kurikulum dan lingkungan. Strategi 

pembelajara PAI berkenaan dengan kegiatan pembelajaran yang konkret yang harus 

dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar 

                                                             
8
Pra penelitian pada 16 Desember 2017di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 
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untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Salah satu tugas pendidik adalah 

menciptakan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar 

dengan baik. Oleh karena itu, guru sebaiknya memiliki kemampuan dalam memilih 

metode dan media pembelajaran yang tepat.  

Ketidak tepatan dalam memilih metode dan media akan menimbulkan 

kejenuhan bagi siswa dalam menerima materi yang disampaikan sehingga materi 

kurang dapat dipahami. Setiap peserta didik memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-

beda dalam memahami materi karena setiap peserta didik memiliki karakteristik  

yang berbeda-beda pula. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab siswa beranggapan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah pembelajaran yang penuh dengan 

pengerjaan tugas dan membosankan,terlebih jika hafalan-hafalan, dan harus 

mendengarkan ceramah ketika belajar sejarah. 

Cara mengajar guru kurang mengutamakan komunikasi antara guru dan siswa. 

Peneliti melihat perlu adanya inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan media 

pembelajaran untuk merangsang kreativitas,  terciptanya komunikasi antara guru dan 

siswa melalui perantara media pembelajaran yang selama ini disampaikan menurut 

siswa membosankan yang bisa mengakibatkan kesulitan dan menghambat siswa 

untuk memahami materi. 

Minimnya fasilitas dalam belajar yang menyebabkan proses belajar kurang 

menarik, selain itu siswa kurang mendapat perhatian dari aspek menerima pesan 

pembelajaran karena pada dasarnya siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

dalam menerima proses pembelajaran sehingga menuntut guru atau pendidik lebih 

kreatif dalam menyampaikan materi.  
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Menurut Robby Deporter yang dikutip oleh Wina bahwa setiap siswa 

memiliki gaya yang berbeda dalam belajar. Perbedaan yang dimiliki siswa 

tersebut sebagai unsur modalitas belajar. Menurutnya ada tiga tipe gaya 

belajar siswa yaitu, tipe visual, auditorial, dan kinestik. Tipe visual adalah 

gaya belajar dengan cara melihat, artinya siswa akan lebih cepat belajar 

dengan cara menggunakan indera penglihatannya. Tipe auditorial adalah tipe 

belajar dengan cara menggunakan alat indera pendengarannya, sedangkan tipe 

kinestik adalah tipe belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh.
9
 

 

Mengingat karakteristik siswa yang berbeda-beda maka pentingnya seorang 

guru menggunakan media yang variatif, yang dapat melayani kebutuhan siswa dan 

dapat membangkitkan minat siswa dalam proses belajar mengajar. 

Media pembelajaran membawa pengaruh dan manfaat yang besar pada 

lembaga pendidikan khususnya dalam pencapaian belajar mengajar. Media 

merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai perantara yang berguna untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat 

tersebut, penggunaan media dalam pembelajaran memberikan keuntungan bagi guru 

maupun bagi siswa. 

Melalui media pembelajaran diharapkan guru menjadi lebih kreatif dan 

inovatif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Dengan penggunaan media 

dapat membuat siswa mengatasi kebosanan dan kejenuhun pada saat menerima 

pelajaran. Sehingga dengan menggunakan media pembelajaran dapat meningkatkan 

mutu pendidikan.
10

 

Seiring pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan arus 

globalisasi yang makin cepat diera saat ini, banyak sekali aplikasi-aplikasi komputer 

yang diluncurkan seperti Geogebra, Microsoft Powerpoint, Mathemathica 7, Adobe 

                                                             
9
Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung : Alfabeta,2013),h.90. 

10
Azhar Arsyad, Op.Cit, h. 3. 
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Flash, Macromedia Flash,  dll yang seharusnya sudah bisa dimanfaatkan oleh para 

pendidik di Indonesia untuk mengembangkan sebagai bahan ajar khususnya dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, metode Konvensional dirasa sudah tidak 

relevan lagi digunakan. Oleh karena itu, pendekatan dengan metode Konvensional 

sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang dihadapi oleh sekolah. 

Dalam proses pembelajaran, hadirnya media sangat diperlukan, sebab 

mempunyai peranan besar yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran seperti macromedia flash. Kegiatan belajar mengajar menggunakan 

media pembelajaran macromedia flash dapat menciptakan situasi belajar yang 

menyenangkan dan interaktif. Dengan pemanfaatan media pembelajaran macromedia 

flash diharapkan dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

 Macromedia flash adalah  software yang mampu menyajikan pesan audio 

visual secara jelas kepada siswa dan materi yang bersifat nyata, sehingga dapat 

diilustrasikan secara lebih menarik kepada siswa dengan berbagai gambar animasi 

yang dapat merangsang minat belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Macromedia flash merupakan media pembelajaran yang efektif. Penggunaan 

Macromedia flash dalam proses belajar mengajar dapat memperjelas materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru, karena Macromedia flash menampilkan 

simulasi maupun peragaan-peragaan yang dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran sehingga siswa dapat menangkap konsep-konsep 

materi dengan baik dan benar serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu Macromedia flash merupakan media pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. 
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D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang  masalah, maka masalah yang akan dibahas dalam 

pembahasan ini diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Kreativitas siswa yang cenderung berkembang lambat dan kurangnya 

pemanfaatan media yang digunakan oleh guru 

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih menggunakan metode ceramah 

3. Perbedaan individu di kelas belum diperhatikan 

4. Masih kurangnya kreativitas belajar siswa  

5. Kurangnya ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran dikarenakan 

pembelajaran yang masih monoton 

 

E. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka untuk 

mempermudah dalam penelitian ini, penulis memfokuskan masalah pada penerapan 

media pembelajaran berbasis macromedia flash dalam meningkatkan kreativitas 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo. 

 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan hasil pra survei maka penulis 

dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

“ Apakah dengan  penerapan media pembelajaran berbasis macromedia flash dapat 

meningkatkan kreativitas siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo?” 
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G. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi 

peningkatan  kreativitas belajar  siswa  pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo dengan menggunakan media pembelajaran 

macromedia flash. Hasil akhir yang diharapkan adalah agar hasil penelitian dapat 

meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

  

H. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dalam pendidikan sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, agar dapat menumbuhkan motivasi belajar Pendidikan Agama 

Islam. 

2. Bagi guru, dapat dijadikan salah satu modal dalam memilih variasi yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam. 

3. Bagi sekolah, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidik 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran  

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara dan pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah perantara 

(wasail) atau pengantar pesan. Gerlach & Ely mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap.
1
 

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa media berarti suatu perantara 

dalam bentuk sarana atau prasarana yang digunakan untuk membantu tercapainya 

tujuan pendidikan dan pengajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses 

komunikasi antara peserta didik, guru, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan 

berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media.
2
 

Dalam pembelajaran, media memegang peranan yang sangat penting 

dalam mencapai sebuah tujuan belajar. Hubungan komunikasi antara guru dan 

peserta didik akan lebih baik dan efektif jika menggunakan media. 

                                                             
1
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers,2015),h. 3. 

2
Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. (Jakarta : Rajawali Pers. 2015), h. 60. 
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Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan merangsang pikiran, perasaan dalam rangka 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam mencapai 

tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. 

Media pembelajaran sebagaimana diungkapkan oleh Miarso adalah 

sebagai berikut : 

“ Media pembelajaran adalah semua alat (bantu) atau benda yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud untuk 

menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru 

maupun dari sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini peserta didik). 

Pesan (informasi) yang disampaikan melalui media, dalam bentuk isi atau 

meteri pengajaran itu harus dapat diterima oleh penerima pesan (anak 

didik), dengan menggunakan salah satu ataupun gabungan dari beberapa 

alat indera mereka. Bahkan lebih baik lagi bila seluruh alat indera yang 

dimiliki mampu dapat menerima isi pesan yang disampaikan”.
3
 

 

Menurut Oemar Hamalik, media pembelajaran adalah “ berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang merangsangnya untuk belajar”. 

Pengertian di atas menegaskan bahwa media pembelajaran sebenarnya adalah 

berbagai komponen yang berinteraksi langsung dengan peserta didik, yang pada 

akhirnya dapat menumbuhkan minat untuk belajar. Dengan timbulnya minat  

belajar maka prestasi belajar pun semakin meningkat. 

Sementara itu, Gagne dan Briggs secara implisit mengatakan bahwa 

media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri antara lain buku, tape 

                                                             
3
Ibid, h.61. 



15 
 

recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, 

gambar, grafik, televisi dan komputer.
4
 

Beberapa Ahli komunikasi dan Ahli pendidikan juga mengemukakan 

beberapa pendapat tentang definisi media. Heinich dan kawan-kawan 

mengemukakan istilah media sebagai perantara yang mengantar informasi antara 

sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto radio, rekaman audio, gambar 

yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya merupakan media 

komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka 

media tersebut disebut media pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh para 

ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sebagai 

alat atau perantara yang dapat digunakan oleh seorang pendidik dalam 

penyampaian pesan-pesan ataupun penyampaian isi materi pengajaran dalam 

rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal. 

2. Macam-Macam Media Pembelajaran 

Dalam perkembangan media pembelajaran seiring mengikuti zaman 

perkembangan teknologi sangat banyak sekali yang dapat dibuat sebagai bahan 

ajar sebagai media pembelajaran. Berdasarkan perkembangan teknologi, media 

pembelajaran dibagi menjadi 4 macam, yaitu: 

                                                             
4
Azhar Arsyad, Op.Cit,h.4. 
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a. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi, seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses 

pencetakan mekanis atau fotografis.  

b. Teknologi audio-visual cara menghasilkan atau menyampaikan materi 

dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk 

menyajikan pesan-pesan audio dan visual.  

c. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan, 

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang 

berbasis mikroprosesor. 

d. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan 

materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan oleh komputer.
5
 

Tabel 1.1 

Pengelompokan Media Pembelajaran 

 

NO Media Contoh Media Pembelajaran 

1 Audio Kaset audio, siaran radio, CID, telepon 

2 Cetak Buku  pelajaran,  modul,  brosur,  leaflet. 

3 Audio cetak Gambar Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis 

4 Proyeksi visual diam Overhead transparansi (OHT), film bingkai (slide) 

5 Proyeksi Audio-visual diam Film bingkai (slide) bersuara 

6 Visual gerak Film bisu 

7 Audia- Visual gerak Film gerak bersuara, video NCD, televisi 

8 Objek fisik Benda nyata, model, spesimen 

9 Manusia dan lingkungan Guru, pustakawan, laboran 

10 Komputer 

 

CAI (pembelajaran berbantuan komputer) dan CBI 

(pembelajaran berbasis komputer) 

  

                                                             
5
Ibid, h. 79 
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Berdasarkan uraian mengenai macam-macam dan media pembelajaran, 

peneliti memilih untuk menggabungkan antara Audio-Visual dan Berbasis 

Komputer dengan Program Aplikasi Macromedia Flash. 

3. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran sangat berguna dalam proses belajar mengajar 

terutama dalam menunjang efektivitas dan efisiensi interaksi antara guru dan 

siswa di sekolah. Adapun kelebihan media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar antara lain sebagai berikut : 

a. Dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap materi 

pembelajaran yang dibahas, karena dapat menjelaskan konsep yang sulit 

atau rumit menjadi lebih mudah atau sederhana. 

b. Dapat menjelaskan materi pembelajaran atau obyek yang abstrak (tidak 

nyata, tidak dapat dilihat langsung) menjadi konkrit (nyata, dapat dilihat, 

dirasakan, atau diraba), seperti menjelaskan makhorijul huruf pada mata 

pelajaran Al-Qur’an 

c. Membantu pengajar menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih 

mudah dan cepat, sehingga peserta didik pun mudah memahami, lebih 

lama mengingat dan mudah mengungkapkan kembali materi yang 

diajarkan 

d. Menarik dan membangkitkan minat, motivasi, aktivitas dan kreativitas 

belajar peserta didik. 

e. Menstimulus partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan 

memberikan kesan yang mendalam dalam pikiran peserta didik. 

f. Dapat membentuk persamaan persepsi dan pendapat ysng benar 

terhadap suatu obyek, karena disampaikan tidak hanya secara verbal, 

namun dalam bentuk nyata menggunakan media pembelajaran. 

g. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik 

dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat 

belajarnya dan memberikan pengalaman nyata dan langsung.
6
 

 

 

 

                                                             
6
Haris Budiman, Penggunaan Media Visual dalam Proses Pembelajaran, (Al-Tadzkiyyah : 

Jurnal Pendidikan Islam, Vol 7, 2016), h.177 
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Dalam hal ini, media pembelajaran menurut Hamalik berfungsi untuk
7
: 

a. Untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif 

b. Penggunaan media merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran 

c. Media pembelajaran penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

d. Penggunaan media dalam pembelajaran adalah untuk mempercepat proses 

pembelajaran dan membantu siswa dalam upaya memahami materi yang 

disajikan oleh guru dalam kelas 

e. Penggunaan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 

mempertinggi mutu pendidikan. 

 

Sehubungan dengan kegunaan media pembelajaran secara umum maka 

Levie dan Lentz (1982) mengemukakan empat fungsi atau kegunaan media 

pembelajaran, khususnya media visual, yaitu sebagai berikut
8
 : 

a. Fungsi atensi, media visual merupakan inti yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran 

yang berkaitan dengan makna visual yang  ditampilkan atau menyertai 

teks materi pelajaran.  

b. Fungsi afektif, media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar sehingga siswa 

mudah mengerti dan memahami materi pelajaran. Sebagaimana seperti 

yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Qomaar ayat 17 yaitu : 
 

                 

 

Artinya: “ Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk 

pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran”
9
 

c. Fungsi kognitif, media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar  

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan 

yang terkandung dalam gambar. 

d. Fungsi kompensatoris,  media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian 

bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks, 

membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. 

                                                             
7
Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Op.Cit. h.172. 

8
Azhar Arsyad, Op.Cit. h. 20. 

9
Departemen Agama RI Al-Hikmah,Al-Qur’an dan Terjemahannya,(Jawa Barat: CV 

Diponegoro,2014),h.433. 
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Berdasarkan uraian menurut para ahli dapat peneliti menyimpulkan 

beberapa manfaat dari penggunaan media pembelajaran didalam proses belajar 

mengajar sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

Seperti yang dijelaskan dalam Surah An Nahl ayat 64 yang berbunyi : 

                         

       

Artinya : “Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) 

ini,melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka 

apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan 

rahmat bagi kaum yang beriman”.
10

 

 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian  

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang 

langsung antara siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya.  

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, 

                                                             
10

Ibid, h.264. 
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dan lingkungannya misalnya melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan 

ke museum atau kebun binatang.
11

 

 

B. Program  Aplikasi Macromedia Flash 

1. Macronedia Flash 

Macromedia Flash adalah program untuk membuat animasi dan aplikasi web 

profesional. Dengan macromedia flash, aplikasi Web dapat dilengkapi dengan 

beberapa macam animasi, sound, interaktif.
12

 Macromedia flash merupakan program 

yang paling fleksibel dalam pembuatan animasi, seperti animasi interaktif, games, 

movie, dan tampilan animasi lainnya. 

Macromedia Flash yang merupakan salah satu software komputer yang dapat 

dimanfaatkan untuk pembelajaran menjadi satu alternatif baru dalam pemilihan media 

pembelajaran. Media berbasis komputer ini tampil dalam kemasan menarik berbentuk 

media presentasi interaktif yang dapat membantu mempermudah proses 

pembelajaran. 

Macromedia Flash merupakan gabungan teknologi audio-visual seperti teks, 

gambar, sound, animasi dan lainnya sehingga dapat menghasilkan presentasi berbasis 

multimedia yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran 

berbasis multimedia tentu dapat menyajikan materi pelajaran yang lebih menarik, 

tidak monoton, dan memudahkan penyampaian. Peserta didik dapat mempelajari 

                                                             
11

Azhar Arsyad, Op.Cit, h. 29. 
12

Munir,Multimedia (Konsep dan Aplikasi Dalam Pendidikan),(Bandung:Alfabeta,2013), 

h.15. 
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materi pelajaran tertentu secara mandiri dengan komputer yang dilengkapi program 

multimedia. 

Penerapan media Flash dipandang mampu membantu untuk mencegah 

terjadinya miscommunication atau kegagalan dalam proses komunikasi. Artinya, 

materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tidak dapat diterima oleh siswa 

secara optimal, atau bahkan sama sekali tidak dapat diserap oleh siswa. Oleh karena 

itu, menggunakan media Flash bukan saja dapat mempermudah dan mengefektifkan 

proses pembelajaran, akan tetapi juga diharapkan bisa membuat proses pembelajaran 

lebih menarik, dan siswa pun terhindar dari kejenuhan dan bosan dalam proses 

pembelajaran
13

. 

Sebuah media termasuk media Flash dapat memberikan pengaruh terhadap 

hasil belajar, dalam penggunaannya memperhatikan tujuh aspek berikut, yaitu: tujuan 

pendidikan, metode pembelajaran yang digunakan, karakteristik peserta didik, waktu, 

durasi pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang media, 

kemampuan pengajar dalam menggunakan media, dan tempat berlangsungnya 

pembelajaran. 

a. Keunggulan dan Keterbatasan Macromedia Flash 

Secara umum keunggulan macromedia flash dibanding program lain yang 

sejenis, antara lain: 

1) Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau objek yang 

lain 

                                                             
13

Rubhan Masykur, Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan Macromedia 

Flash,(At-Tadris: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol 8, No 2, 2017), h.179. 
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2) Dapat membuat perubahan transparansi warna dari satu bentuk ke bentuk 

lain 

3) Membuat perubahan animasi dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan 

4) Dapat di  konveksi dan dipublikasikan ke dalam beberapa tipe di antaranya 

.swf, .html, .gif, .jpg, .exe, .mov
14

. 

 

Beberapa keunggulan macromedia flash sebagai media presentasi dalam 

proses belajar mengajar di antaranya: 

1) Hasil akhir file flash memiliki ukuran yang lebih kecil setelah di publish 

2) Flash mampu mengimpor hingga semua file gambar dan ffile-file audio 

sehingga presentasi dengan flash dapat lebih hidup 

3) Animasi dapat dibentuk, di jalankan, dan di kontrol 

4) Flash mampu membuat file exucatable (.exe) sehingga dapat dijalankan 

pada portabel computer (PC) manapun tanpa harus menginstal terlebih 

dahulu program flash 

5) Font presentasi tidak akan pernah berubah meskipun PC yang digunakan 

tidak memilih font tersebut 

6) Gambar flash merupakan gambar vektor sehingga tidak akan pernah pecah  

meskipun di zoom berkali-kali 

7) Flash mampu dijalankan pada sistem operasi windows maupun macinthos 

8) Hasil akhir dapat disimpan dalam berbagai macam bentuk seperti .avi, 

.gif, .mov, ataupun dengan format yang lain.
15

   

 

Macromedia flash sebagai alternatif media pembelajaran memiliki 

keterbatasan sebagai berikut: 

1) Diperlukan usaha lebih untuk membuat presentasi flash. Tidak semudah 

membuat presentasi pada power point, membuat presentasi flash lebih 

rumit 

2) GUI (Grapchical Uer  Interface) atau tampilan muka dari program flash 

yang tidak standar dapat membingungkan user pemula 

3) Karena banyaknya versi flash, mungkin akan mengalami kesulitan dalam 

publish flash.
16

 

 

                                                             
14

Lukmanatul Hakim,Tekhnik Jitu Menguasai Flash MX,(Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo,2013), h.5. 
15

Ibid, h.7. 
16

 http://vidyagata.files.wordpress.com/2011/03mengenal-macromedia-flash.pdf. diunduh 

pada 10/01/2018 pada 09.00 WIB 

http://vidyagata.files.wordpress.com/2011/03mengenal-macromedia-flash.pdf.%20diunduh%20pada%2010/01/2018%20pada%2009.00
http://vidyagata.files.wordpress.com/2011/03mengenal-macromedia-flash.pdf.%20diunduh%20pada%2010/01/2018%20pada%2009.00
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2. Tampilan Macromedia Flash 

Tampilan macromedia flash memiliki beberapa menu diantaranya adalah 

Menu, Timeline, Panel, Toolbox, Stage, dan Properties
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Tampilan Macromedia Flash 

 

1) Menu 

Berisi kumpulan instruksi atau perintah-perintah yang digunakan dalam 

Macromedia Flash 8. Terdiri dari menu File, Edit, View, Insert, Modify, Text, 

Control, Window, Help. 

2) Timeline 

Timeline merupakan tempat dimana animasi objek dijalankan. Timline berisi 

frame-frame yang berfungsi untuk mengontrol objek (menentukan kapan 

dimunculkan atau dihilangkan) yang dibuat dalam stage atau layer yang akan 

dibuat animasinya. 

3) Toolbox 

Berisi alat bantu/kerja yang digunakan untuk membuat,menggambar, memilih, 

menulis, memanipulasi objek atau isi, memberi warna yang terdapat dalam 

                                                             
17

http://brawijaya.ac.id/flash diunduh pada 05/01/2018 pada 20.00 WIB 

http://brawijaya.ac.id/flash%20diunduh%20pada%2005/01/2018%20pada%2020.00
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stage dan timeline. Juga dapat dipergunakan untuk menghapus, 

memperbesar/memperkecil maupun memilih objek. Alat-alat yang terdapat 

dalam toolbox adalah: 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Tampilan Tool dalam menggunakan Macromedia Flash 

 

4) Stage 

Stage disebut juga layar atau panggung. Stage digunakan untuk memainkan 

objek-objek yang akan diberi animasi. Dalam stage dapat membuat gambar, 

teks, mewarnai. 

5) Properties 

Panel ini berfungsi untuk mengatur posisi suatu objek di dalam stage, 

contohnya, jika ingin objek diletakkan di tengah, di pinggir dan lain-lain. 

Dengan menggunakan  transform, objek dapat  diputar sesuai  keinginan kita. 

 

3. Aspek-Aspek yang Dinilai dalam Media Pembelajaran Macromedia Flash 

Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar diharapkan dapat 

membangkitkan rangsangan kegiatan belajar siswa atau bahkan dapat 

berpengaruh terhadap psikologis siswa. Oleh karena itu, media yang akan 
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digunakan diharapkan sesuai dengan karakter siswa sehingga mampu 

membantu siswa dalam meningkatkan kreativitas belajar. Penggunaan 

komputer pada proses belajar mengajar dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuannya, sehingga siswa dapat menciptakan sendiri 

suasana belajar yang nyaman bagi dirinya. 

Media pembelajaran Macrommedia Flash yang dikembangkan 

mengandung beberapa aspek yang dilihat dari segi tampilan media, tetapi 

tanpa meninggalkan aspek pedagogis. Media pembelajaran dapat membantu 

guru dalam menjelaskan sesuatu yang abstrak dan kemudian dikemas seperti 

masalah nyata.  

Walker & Hess memberikan kriteria dalam mereview perangkat lunak 

media pembelajaran yang berdasarkan pada kualitas sebagai berikut :
18

 

1) Kualitas isi dan tujuan 

a) Ketepatan. 

b) Kepentingan. 

c) Kelengkapan 

d) Keseimbangan. 

e) Minat/perhatian 

f) Kesesuaian dengan situasi siswa. 

 

2) Kualitas instruksional 

a) Memberikan kesempatan belajar. 

b) Memberikan bantuan untuk belajar. 

c) Kualitas memotivasi. 

d) Hubungan dengan program pembelajaran lainnya. 

e) Kualitas sosial instruksionalnya. 

f) Kualitas tes dan penilaiannya. 

g) Dapat memberi dampak bagi siswa. 

h) Dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajarannya. 

                                                             
18

 Azhar Arsyad, Op.Cit. h. 175. 
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3) Kualitas teknis 

a) Keterbacaan. 

b) Mudah digunakan. 

c) Kualitas tampilan/tayangan. 

d) Kualitas penanganan jawaban. 

e) Kualitas pengelolaan programnya. 

f) Kualitas pendokumentasiannya. 

 

 

4. Kreativitas 

1. Pengertian Kreativitas 

Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 

yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa 

yang telah ada. Wujudnya berupa tindakan manusia melalui proses kreativ yang 

berlangsung dalam bentuk orang atau sekelompok orang. 

Menurut Munandar kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan baru yang 

dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk 

melihat hubungan baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya.
19

 

Kreativitas seserang dapat dilihat dari tingkah laku atau kegiatannya yang 

kreatif. Menurut Slameto bahwa yang penting dalam kreativitas bukanlah 

penemuan sesuatu yang belum pernah diketahui orang sebelumnya,  melainkan 

                                                             
19

Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah, (Jakarta: Gramedia 

Widia Sarana Indonesia,2013), h.25. 
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bahwa produk kreativitas merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan 

tidak merupakan sesuatu yang baru pada orang lain.
20

 

Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, 

keluwesan dalam berpikir setelah kemampuan untuk mengelaborasi sebuah 

gafasan. Kreativitas sebagai keseluruhan kepribadian merupakan hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya. Lingkungan sebagai tempat berinteraksi dapat 

mendukung berkembangnya kreativitas, tetapi ada juga yang menghambat 

berkembangnya kreativitas individu. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, kreativitas adalah suatu proses 

mrntal individu yang melahirkan gagasan, proses, metode ataupun produk baru 

yang efektif dan bersifat imajinatif, fleksibel yang berdaya guna dalam berbagai 

bidang untuk pemecahan masalah. Jadi kreativitas merupakan bagian dari usaha 

seseorang. Kreativitas akan menjadi seni ketika seseorang melakukan kegiatan.  

2. Ciri-Ciri Kreativitas 

Menurut Munandar beberapa ciri pribadi yang kreativ yaitu: imajinatif, 

mempunyai prakarsa, mempunyai minat luas, mandiri dalam berpikir, senang 

berpetualang, penuh energi, percaya diri, bersedia mengambil resiko, dan berani 

dalam berpendirian dan berkeyakinan. Dari uraian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ciri-ciri kreativitas antara lain: 

1. Bebas dalam berpikir dan bertindak 

                                                             
20

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi,(Jakarta: Rineka Cipta,2013), 

h.146. 
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2. Adanya inisiatif menumbuhkan rasa ingin tahu 

3. Percaya pada diri sendiri 

4. Mempunyai daya imajinasi yang kuat
21

 

3. Tujuan Pengembangan Kreativitas 

Menurut Munandar kreativitas penting untuk dikembangkan, karena:  

a. Dengan berkereasi anak dapat mewujudkan dirinya. 

b. Kemampuan berpikir kreatif dapat melihat berbagai macam penyelesaian 

suatu masalah  

c. Bersibuk secara kreatif akan memberikan kepuasan kepada individu, hal 

ini perlu diperhatikan karena tingkat ketercapaian kepuasan seseorang 

akan mempengaruhi perkembangan sosial emosinya 

d. Dengan kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas 

hidupnya
22

 

Jadi tujuan mengembangkan kreativitas pembelajaran adalah sebagai berikut:  

a. Mengenal cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan 

menggunakan tekhnik-tekhnik yang dikuasainya 

b. Mengenalkan cara danlam menemukan alternatif permecahan masalah  

c. Membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai 

pengalaman dengan tingkat kelenturan dan toleransi yang sangat tinggi 

terhadap ketidakpastian 
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 Utami Munandar, Op.Cit, h.37 
22

 Ibid, h.60. 
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d. Membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukannya 

dan sikap menghargai hasil karya orang lain. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Kreativitas tidak hanya tergantung pada potensi bawaan yang khusus, 

tetapi juga pada perbedaan mekanisme mental atau sikap mental yang menjadi 

sarana untuk mengungkapkan bawaan tersebut. Menurut Munandar beberapa 

kegiatan untuk meningkatkan kreativitas adalah: 

a. Waktu 

Untuk menjadi kreatif kegiatan anak seharusnya jangan diatur sedemikian 

rupa sehingga anak mempunyai sedikit waktu bebas untuk bermain-main 

dengan gagasan dan konsep yang dipahaminya. 

b. Kesempatan 

Apabila mendapat tekanan dari kelompok, kemudian anak menyendiri 

maka ia menjadi lebih kreativ 

c. Dorongan 

Orang tua juga sangat berperan dalam hal ini, anak seharusnya dibebaskan 

dari ejekan dan kritik yang sering sekali memojokkan anak 

d. Sarana 

Harus disediakan untuk merangsang dorongan eksperimen dan eksplorasi 

yang merupakan unsur penting dari kreativitas 

e. Lingkungan 

Keadaan lingkungan yang merangsang kreativitas anak 

f. Cara mendidik anak 

Mendidik secara demokratis dan pesimis dirumah dan disekolah akan 

meningkatkan kreativitas, sedangkan mendidik dengan otoriter akan 

menghambat kreativitas 

g. Pengetahuan 

Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh anak maka semakin banyak 

dasar untuk  mencapai proses kreativitas
23

. 

 

5. Fungsi Pengembangan Kreativitas Pada Anak 
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 Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta :PT Rineka Cipta,2013), h.17. 
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Pengembangan kreativitas pada anak merupakan salah satu sarana 

pembelajaran yang menunjang menegmbangkan kreativitas anak. Hal ini dapat 

dilihat dari fungsi pengembangan kreativitas anak sebagai berikut: 

a. Fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembengan kognitif anak. 

Melalui pengembangan kreativitas anak memperoleh kesempatan untuk 

memenuhi kebutuhan berekspresi menurut caranya sendiri, menciptakan 

sesuatu yang lain dan baru. Kegiatan yang menghasilkan sesuatu ini dapat 

memupuk sikap untuk terus sibuk diri dengan kreatif akan memacu 

keterampilan kognitif atau keterampilan berpikir 

b. Fungsi perkembangan terhadap kesehatan jiwa. Pengembangan kreatif 

mempunyai nilai terapis karena dalam kegiatan berekspresi itu anak dapat 

menyalurkan perasaan-perasaan yang dapat menyebabkan ketegangan-

ketegangan pada dirinya seperti perasaan khawatir, takut 

c. Fungsi perkembangan terhadap perkembangan estetika. Selain kegiatan 

berekspresi yang bersifat mencipta, anak juga dibiasakan dan dilatih untuk 

mengayati bermacam-macam keindahan seperti keindahan alam, lukisan.
24

 

6. Indikator Kreativitas Belajar 

Kreativitas belajar adalah suatu kondisi, sikap, kemampuan dan proses 

perubahan tingkah laku seseorang untukk menghasilkan produk atau gagasan, 

mencari pemecahan masalah yang lebih efesien dan unik dalam proses belajar. 

Indikator kreativitas sebagai berikut: 
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a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar 

b. Sering mengajukan pertanyaan yang berbobot 

c. Memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah 

d. Mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu 

e. Mempunyai atau menghargai keindahan 

f. Mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah 

terpengaruh orang lain.  

g. Memiliki rasa humor tinggi 

h. Mempunyai daya imajinasi yang kuat 

i. Mampu mengajukan pemikiran, gagasan pemecahan masalah yang 

berbeda dari orang lain.  

j. Dapat bekerja sendiri 

k. Senang mencoba hal-hal baru 

l. Mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan (kemampuan 

elaborasi) 

 

Dengan mengembangkan suatu gagasan yang baru agar dapat 

berkembang kearah yang lebih baik dan jelas.
25

 

 

5. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan adalah upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai 

bagi anak didik sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam  pendidikan itu 

menjadi bagian dari kepribadian anak yang pada gilirannya menjadi orang 

pandai, baik, hidup dan mampu hidup dan berguna bagi masyarakat. 

Menurut Redja Mudyaharjo, pendidikan adalah segala pengalaman 

belajar yang berlangsung dalam lingkungan sepanjang hidup. Berdasarkan 

tentang pengertian pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk 

memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang 
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mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih 

baik. 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau 

tuntunan agama Islam dalam usaha membina dan membentuk pribadi muslim 

yang bertakwa kepada Allah SWT.  Ahmad Tafsir memaknai pendidikan Islam 

sebagai bimbingan yang diberikan seseorang secara maksimal sesuai dengan 

ajaran Islam.
26

 

Berdasarkan pengertian di atas pendidikan Islam adalah proses bimbingan 

secara sadar seorang pendidik sehingga aspek jasmani, rohani, dan akal anak 

didik tumbuh dan berkembang menuju terbentuknya pribadi, keluarga, dan 

masyarakat yang Islami. 

Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha berupa bimbingan dan 

asuhan terhadap anak agar anak kelak setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran agama islam serta menjadikannya way of 

life (jalan hidup) sehari-hari”. 

Pendidikan Agama Islam menurut Zakiah Darajat adalah: 

“ Suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa 

dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan 

yang ada pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam 

sebagai pandangan hidup”.
27

 

 

Berdasarkan  berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk membina, menanamkan dan 
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Beni Ahmad Saebani, Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 
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membiasakan peserta didik agar berprilaku sesuai dengan ajaran-ajaran Islam 

agar kelak mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

2. Dasar Pendidikan Agama Islam 

Setiap usaha , kegiatan dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu 

tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Begitu 

pula pendidikan Agama Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus 

mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan rumusan tujuan pendidikan 

dihubungkan. Landasan pendidikan agama Islam adalah sumber-sumber agama 

Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits. Al-Qur’an merupakan dasar pokok 

pelaksanaan pendidikan agama islam, karena Al-Qur’an diturunkan sebagai 

petunjuk kebenaran yang mutlak bagi kehidupan manusia
28

. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi sebagai 

berikut : 

                 

 

Artinya: “ Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertakwa” (QS.Al-Baqarah : 2)
29

 

Al-Qur’an merupakan sumber pertama dan utama dalam Islam, kemudian 

sumber kedua adalah Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan berpegang kepada 

dasar Al-Qur’an dan Hadits itulah dasar pendidikan agama Islam.  

Jadi, dasar yang melandasi pendidikan agama Islam jelas bersumbar dari 

Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang merupakan perintah dari 
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Allah SWT, yang merupakan realisasi ibadah kepadanya menyampaikan serta 

mengembangkan ajaran islam dalam mencapai kebahagiaan hidup umat  islam, 

baik kebahagiaan hidup yang bersifat material ataupun kebahagiaan hidup yang 

bersifat spiritual. 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Setiap penyelenggaraan pendidikan tentu adanya tujuan pendidikan, baik 

itu tujuan umum ataupun tujuan khusus dari suatu program pendidikan. Begitu 

pula dengan pendidikan agama Islam. Tujuan umum adalah tujuan yang akan 

dicapai dengan semua kegiatan pendidikan. Tujuan itu meliputi seluruh aspek 

kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan 

pandangan. Beberapa indikator tercapainya tujuan pendidikan agama Islam dapat 

dibagi menjadi 3 tujuan mendasar yaitu
30

: 

a. Tujuan tercapainya anak didik yang cerdas. Ciri-cirinya adalah memiliki 

tingkat kecerdasan intelektualitas yang tinggi sehingga mampu 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri 

b. Tujuan tercapainya anak didik yang memiliki kesabaran atau kesalehan 

emosional sehingga mampu memperlihatkan kedewasaan menghadapi 

masalah dalam kehidupannya 

c. Tujuan tercapainya anak didik yang memiliki kesalehan spiritual, yaitu 

menjalankan perintah Allah dan Nabi kemudian di implementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, indikator tercapainya tujuan pendidikan 

agama Islam adalah mencetak anak didik yang mampu bergaul dengan sesama 

manusia dengan baik dan benar serta mengamalkan amar makruf nahi mungkar 

kepada sesama manusia. Pendidikan agama Islam bertujuan membangun karakter 
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anak didik yang kuat menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan, sabar serta 

cerdas dalam memecahkan masalah yang dihadapi.  

Tujuan pendidikan agama Islam yang telah diuraikan di atas dapat di 

sistematisasi sebagai berikut: 

a. Terwujudnya insan akademik yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

SWT 

b. Terwujudnya insan kamil yang berakhlakul karimah 

c. Terwujudnya insan muslim yang berkepribadian 

d. Terwujudnya insan yang cerdas dalam mengaji dan mengkaji ilmu 

pengetahuan 

e. Terwujudnya insan yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain 

f. Terwujudnya insan yang sehat jasmani dan rohani 

g. Terwujudnya karakter muslim yang menyebarkan ilmunya kesesama 

manusia.
31

 

 

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, pendidikan agama Islam harus 

memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas dengan dilengkapi oleh sumber 

daya pendidik yang kompeten. Kaitannya dengan pandangan di atas, Allah SWT, 

berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11: 

                       

                       

              

Artinya: “ Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majelis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
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ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. (QS Al-Mujadilah : 11)
32

 

 

Dari ayat di atas, dapat di pahami bahwa Allah memerintahkan kepada 

umat Islam untuk membangun dan memiliki lembaga pendidikan agar generasi 

mendatang memiliki kecerdasan yang mumpuni. Orang yang mempunyai ilmu 

akan diangkat derajatnya oleh Allah Swt. 

Dengan tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah pengemban anak didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. 

Pendidikan agama Islam yang dikembangkan bertujuan untuk memahami Al-

Qur’an dan Hadits serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.  

Tujuan khusus pendidikan agama Islam jelas berbeda dengan tujuan 

umum pendidikan agama Islam. Adapun tujuan khusus terdapat pada jenjang 

atau tahapan-tahapan pada program pendidikan tertentu, dan setiap tahapan yang 

dilalui itu mempunyai tujuan tertentu yang disebut tujuan khusus. Tujuan khusus 

pendidikan agama adalah tujuan agama pada setiap tahap/tingkat yang dilalui, 

seperti misalnya tujuan pendidikan agama untuk sekolah dasar berbeda dengan 

tujuan pendidikan agama untuk sekolah menengah dan beberapa pula untuk 

perguruan tinggi.
33

 

 

 

                                                             
32

Departemen Agama RI Al-Hikmah, Op.Cit, h.543. 
33

 Zakiah Darajjat, Op.Cit, h. 30 
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6. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Hasil penelitian Septiani Resmalasari dengan judul “ Pengaruh Penggunaan 

Multimedia Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar Sosiologi siswa di 

SMAN 1 Pandeglang”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

penggunaan multimedia macromedia flash berpengaruh terhadap peningkatan 

hasil belajar sosiologi siswa.
34

 

2. Hasil penelitian Nofrizal dengan judul “ Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Macromedia Flash Dalam Pembelajaran Matematika”. Dalam hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan Macromedia flash sangat 

menarik perhatian siswa sehingga belajar tidak terasa membosankan.
35

 

Dari kedua judul penelitian di atas terdapat perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septiani Resmalasari yaitu bidang studi 

sosiologi sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu Pendidikan Agama Islam.  

2. Peneliti yang dilakukan oleh Nofrizal lebih mengembangkan kepada 

medianya. Penelitian yang dilakukan oleh Septiani dan Nofrizal lebih 

menekankan pada hasil belajar, berupa aspek kognitif yaitu hasil belajar 

sedangkan penulis lebih kepada keefektifan dalam aspek proses belajar 

                                                             
34

Septiana Resmalasari, Pengaruh Penggunaan Multimedia Macromedia Flash Terhadap 

Hasil Belajar Sosiologi siswa di SMAN 1 Pandeglang, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. : 

2013). 
35

Nofrizal,Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash Dalam 

Pembelajaran Matematika,( Bandar Lampung : UIN Raden Intan, 2016). 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo, Kabupaten 

Lampung Tengah. Penelitian dilaksanakan pada 16 Mei 2018 – 31 Mei 2018. 

 

B.  Metode Penelitian 

Menurut Mardalis metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang 

dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian adalah usaha yang dilakukan 

menggunakan metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna 

terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau 

menjawab suatu problem. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk 

memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.
1
  

Metode penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha membuat  deskripsi dari 

fenomena yang diselidiki dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan 

karakteristik fenomena tersebut secara naratif, faktual dan cermat, kemudian 

menuangkannya dalam bentuk kesimpulan.  

Penelitian deskriptif ini menggunakan metode penelitian survei. Dalam 

penelitian pendidikan metode survei adalah metode penelitian deskriptif yang 

                                                             
1
Joko Subagyo,Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta,2013), 

h.2. 
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digunakan untuk memperoleh dan memaparkan data dari gejala-gejala yang ada serta 

menemukan keterangan-keterangan faktual tentang berbagai masalah yang 

berhubungan dengan pendidikan.
2
  

Jadi sifat penelitian  ini adalah deskriptif  dan data yang diperoleh langsung 

dari objek penelitian, yaitu siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Sugiyono menyebutkan terdapat dua macam sumber data dalam penelitian 

kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
3
 

1. Data primer (data utama) yaitu sumber data yang diperoleh dengan metode 

observasi, kuesioner dan wawancara. Terkait dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data yaitu guru bidang studi PAI dan siswa kelas VII A. 

2. Data Sekunder (data tambahan) yaitu sumber data yang diperoleh dari 

dokumentasi. Dokumentasi berupa data-data yang diperoleh dari SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo mengenai profil sekolah, keadaan guru, keadaan 

siswa, sarana dan prasarana serta dari foto-foto kegiatan belajar. 

 

D. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah objek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian 

adalah siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo kelas VII A yang berjumlah 35 siswa. 

                                                             
2
Wina Sanjaya,Penelitian Pendidikan Jenis Metode dan Prosedur, (Jakarta : Kencana, 2013), 

Cet-1, h.67. 
3
Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RnD, (Bandung : Alfabeta,2017), Cet. 

25, h,70. 
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E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono populasi diartikan “ sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”.
4
 Menurut Riduwan populasi adalah keseluruhan dari 

karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

semua anggota dari suatu kelompok orang, kejadian atau objek-objek yang 

ditentukan dalam suatu penelitian. Populasi adalah keseluruhan yang menjadi 

target dalam menggeneralisasikan hasil penelitian. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah kelas VII yang terbagi menjadi tiga 

kelas yaitu dari kelas A sampai dengan kelas C. 

2. Sampel  

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sugiyono berpendapat bahwa 

sampel adalah sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi.
5
 

                                                             
4
 Ibid, h,80. 

5
 Ibid, h.215. 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari 

populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. 

Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau 

benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang 

mewakilinya.  

Teknik atau cara untuk mengambil bagian dari populasi itu dinamakan 

teknik sampling. Dalam penelitian pendidikan teknik sampling diartikan sebagai 

cara untuk memperoleh informasi yang mendalam, terperinci dan efisien tentang 

kelompok individu atau bukan (populasi) dengan cara hanya mengambil sebagian 

kecil (sampel) dari populasi tersebut. Salah satu syarat dalam penarikan sampel 

adalah bahwa sampel itu harus bersifat representative, artinya harus mewakili 

populasi sebab sampel adalah cerminan dari populasi.
6
 

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti penulis merujuk 

kepada pendapat Suharsimi Arikunto, beliau mengatakan bahwa untuk sekedar 

ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya 

lebih besar diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
7
 

Sesuai dengan pendapat diatas maka yang menjadi populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah, yang 

berjumlah 157 siswa dengan distribusi populasi per kelas, seperti yang tercantum 

pada tabel berikut ini : 
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 Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 228. 
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Tabel 2 

Data siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo kelas VII 

 

No Kelas 
Siswa 

Jumlah Siswa 
Laki-Laki Perempuan 

1 A 15 20 35 

2 B 13 22 35 

3 C 12 23 35 

Jumlah 40 68 105 

 

Karena jumlah siswa 105 orang berarti lebih dari 100 orang maka sampel 

diambil 25% dari jumlah populasi. Di sini penulis menggunakan teknik random 

sampling dalam pengambilan sampel penelitian, dikatakan sampel (sederhana) 

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.  

Tabel 3 

Distribusi Populasi siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo kelas VII 

 

No Kelas Laki-Laki Perempuan 
Jumlah 

Siswa 

Sampel 

25% 
Total 

1 A 15 20 35 8,75 9 

2 B 13 25 35 8,75 9 

3 C 12 23 35 8,75 9 

Jumlah 40 68 105 26,25 27 

 

 Pada tabel di atas, menjelaskan bahwa jumlah siswa SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo berjumlah 105 orang, dengan rincian 37 orang siswa 

laki-laki dan 68 siswa perempuan. Maka dari populasi tersebut diambil 25% dari 

jumlah populasi dengan sampel 26,25% atau 27 orang siswa sebagai sampel 

dalam penelitian ini. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dari lapangan dalam kegiatan penelitian ini 

penulis menggunakan metode observasi, metode interview, dan metode dokumentasi. 

1. Metode Observasi 

Metode observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat 

atau mengamati secara langsung.
8
 Metode ini digunakan untuk melihat dan 

mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Sutrisno Hadi 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.
9
 

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa observasi merupakan suatu 

tekhnik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Pada penelitian ini dilakukan observasi secara 

langsung dengan mengamati dan mencatat terhadap kegiatan proses belajar 

mengajar. 

2. Metode Kuesioner  

Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
10

 Metode kuesioner juga diartikan sebagai suatu 

                                                             
8
Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta,2014), h.94. 

9
Ibid. 

10
Sugiyono, Op.Cit, h.42. 
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daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang 

yang akan diteliti.
11

 

Jadi kuesioner adalah suatu cara memperoleh data dengan memberikan 

seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan keadaan 

yang ada pada diri responden atau sesuai dengan pengetahuannya. 

Jenis kuesioner yang dipakai disini adalah kuesioner berstruktur yaitu 

ditujukan kepada siswa dengan bentuk pertanyaan multiple choice. Kuesioner ini 

dipakai untuk memperoleh data siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung 

Tengah. 

3. Metode Interview 

Metode interview adalah metode dengan semacam dialog atau tanya 

jawab antara pewawancara dengan responden dengan tujuan memperoleh 

jawaban-jawaban yang dikehendaki.
12

 Esterberg mendefinisikan interview adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melaluui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
13

 Wawancara 

digunakan sebagai pengumpulan data untuk menemukan masalah-masalah yang 

harus diteliti. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face).
14

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan metode interview 

adalah cara memperoleh data melalui suatu tanya jawab secara lisan dengan 

orang-orang yang diteliti. Interview itu ada tiga macam yaitu: 

                                                             
11

Rukaeshi, Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, , 2015, 

Cet.1), h.113. 
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1) Interview tak terpimpin. 

2) Interview terpimpin. 

3) Interview bebas terpimpin. 

 

Dari tiga macam interview tersebut di atas penulis menggunakan 

interview bebas terpimpin. 

“ Interview bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara 

bebas dan wawancara terpimpin.  Jadi pewawancara hanya membuat 

pokok-pokok masalah yang diteliti selanjutnya dalam proses wawancara 

berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan 

pembicaraan apabila menyimpang dari pokok permasalahan yang akan 

dibahas”.
15

 

 

Dengan tekhnik ini di harapkan terjadi komunikasi langsung secara luwes 

dan fleksibel, sehingga informasi yang didapat lebih banyak dan luas. Dalam 

pelaksanaan penulis menggunakan metode ini ditujukan kepada guru mata 

pelajaran PAI dan beberapa siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan 

diteliti. 

4. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap dan sah bukan berdasarkan perkiraan.
16

 

Metode dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.
17
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Dengan demikian metode dokumentasi adalah sumber data tentang 

informasi yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk tulisan, melalui 

data dokumentasi ini penulis memperoleh data yang bersifat dokumentatif yaitu 

data mengenai keadaan siswa, foto-foto kegiatan belajar mengajar, sejarah 

berdirinya SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah dan kondisi 

pegawai persona lia serta kondisi sarana dan prasarana yang ada di SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah. 

 

G. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dengan metode pengumpulan data dalam suatu 

penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data, 

yang diperoleh melalui data observasi, interview, kuesioner, dan dokumentasi. 

  Langkah awal untuk mencatat hasil jawaban kuesioner, menggabungkan 

sesuai dengan alternatif jawaban yang tersedia, menghitung dan memasukan kedalam 

sebuah tabel. Setelah diolah maka selanjutnya dianalisis statistik deskriptif yaitu 

menghitung persentase dan didukung analisis kualitatif dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Editing yaitu mengadakan pengecekan terhadap data dan bahan-bahan yang 

diberikan responden dengan menghitung alternatif jawaban. 

2. Klasifikasi yaitu mengadakan pengelompokan atau menggabungkan data hasil 

jawaban yang diberikan responden dengan menghitung alternatif jawaban dan 

menghitung besarnya prosentase jawaban tersebut. Adapun rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  
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  Prosentase : P = 100x
N

F
% 

  Keterangan :  P = Prosentase 

  F = Jumlah responden 

   N = Jumlah populasi
18

 

 

3. Tabulasi yaitu memasukan jawaban responden ke dalam tabel. 

4. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil jawaban, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan. 

 

                                                             
18

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013), 

h.141-142 



   

 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah 

1. Profil Sekolah 

Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

NPSN   : 10801861 

NSS   : 2021 20212036 

Alamat : Jalan Raya Poncowarno, Kec. Kalirejo, Kab. 

Lampung Tengah 

Tahun Didirikan : 1979 

Status Tanah : Milik Yayasan 

Luas Tanah : 230125 m
2 

 

2. Sejarah Berdirinya SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo  

Berdasarkan hasil interview penulis dengan bapak Ma’ruf Yahya, A,Md. 

selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo pada tanggal 18 Mei 

2018 diperoleh data bahwa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo berdiri sejak tahun 

1979 dan disahkan oleh wakil kepala kantor Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Lampung No: 041/172/BE/U/1989 pada tanggal 20 Juni 

1989 dengan nomor daftar sekolah (NDS): L.0222010. SMP Muhammadiyah 2 

Kalirejo berstatus DIAKUI dengan SK.No.135/1-12.5/Kep/1/1990 pada tanggal 

12 Desember 1990. 
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SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo dalam menyelenggarakan pendidikan 

bertujuan untuk mencetak lulusan yang beriman, bertaqwa,dan berakhlak mulia. 

Sejak berdirinya sampai penulisan data ini SMP Muhammadiyah 2 

Kalirejo telah menamatkan atau meluluskan siswa sebanyak 37 kali dan sampai 

sekarang kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik. SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo sejak pertama kali berdiri sampai sekarang telah 

mengalami pergantian pemimpin atau kepala sekolah sebanyak 11 kali. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu SMP Muhammadiyah 2 

Kalirejo. 

Tabel 4 

Data Pejabat Kepala SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Tahun 1979 – Sekarang 

 

NO Nama Periode 

1 M. Soderi 1979 – 1982 

2 Warsito  1983 – 1985 

3 M. Taufig Rahman, S.Ag 1986 – 1990 

4 Muhail Rasyid, S.Ag. 1991 – 1996 

5 Rohimahullah 1996 – 1998 

6 Sugeng, A.Md. 1999 – 2009 

7 Ma’ruf Yahya, A.Md. 2009 – 2010 

8 Ngatno, S.Pd.I. 2010 – 2013 

9 Rahmat Khuzaeni, S.Pd. 2013 – 2014 

10 Ngadiyanto  2014 – 2017 

11 Ma’ruf Yahya, A.Md. 2017 – Sekarang 

Sumber : Interview dengan bapak Ma’ruf Yahya, A.Md. selaku kepala 

SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo  tanggal 18 Mei 2018 

 

SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo sejak awal berdiri selalu berkembang 

terus menerus dari tahun ketahun sehingga sarana dan prasarana dan tenaga 

mengajar selalu mengalami kemajuan.  Adapun Sarana dan Prasarana yang 

tersedia di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo untuk mendukung kelancaran proses 

belajar mengajar adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5 

Data Sarana dan Prasarana SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

 

NO JENIS RUANG Jumlah 

KEADAAN 

KET 
Baik 

Rusak. 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 10 9 - 1   

2 Ruang Dewan Guru/Kantor 1 1 - -   

3 Ruang WC / KM 4 1 3 -   

4 Perpustakaan 1 - - 1   

5 Laboratorium IPA 1 1 - -   

6 Laboratorium Komputer 1 - 1 -   

7 Tempat Ibadah 1 - 1 -   

8 Listrik 1 1 - -   

9 Sumber Air 1 1 - -   

10 Tempat Parkir Kendaraan Guru 1 1 - -   

11 Tempat Parkir Kendaraan Siswa 1 1 - -   

12 Ruang Koperasi 1 - 1 -   

13 Ruang TU 1 1 - -   

14 Ruang UKS 1 - 1 -   

15 Ruang Kepala Sekolah 1 - 1 -   

16 Ruang Mushola 1 - 1 -   

17 Meja untuk siswa 170 150 12 8 

 18 Kursi untuk siswa 300 270 10 20 

 19 Meja untuk guru dan TU 30 29 1 - 

 20 Kursi untuk guru dan TU 40 40 - - 

 21 Papan Tulis 20 18 2 - 

 22 Lapangan Upacara 1 1 - - 

 23 Lapangan voly  1 1 - - 

 24 Komputer  20 20 - - 

 Sumber: Observasi tanggal 19 Mei 2018 

3. Visi dan Misi SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

Visi : 

Menyelenggarakan pendidikan untuk mencetak lulusan yang beriman, 

bertaqwa,dan berakhlak mulia. 
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Misi : 

a. Kegiatan belajar mengajar tercapai dengan baik 

b. Melayani kebutuhan peserta didik dengan maksimal 

c. Meningkatkan kerjasama dengan steak holder 

d. Menciptakan suasana lingkungan yang menyenangkan, mengasikan dan 

mencerdaskan 

4. Keadaan Guru dan Siswa 

a. Keadaan Siswa 

Siswa merupakan kompnen yang memegang peranan penting dalam 

dunia pendidikan karena sekolah tanpa siswa tidak akan mungkin terciptanya 

sebuah proses belajar mengajar. Oleh karena itu siswa sebagai komponen 

yang terbagi dalam sebuah lembaga juga harus mendapat perhatian dari 

pemerintah ataupun masyarakkat. Adapun jumlah siswa SMP Muhammadiyah 

2 Kalirejo selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 

Data Siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 5 Tahun Terakhir 

 

Tahun 

Pelajaran 

Jml 

Pendaftar 

( calon 

siswa 

baru) 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
Kelas VII, VIII, 

IX 

Jml 

Siswa 
Jml 

Romb 

Jml 

Siswa 
Jml 

Romb 

Jml 

Siswa 
Jml 

Romb 

Jml 

Siswa 
Jml 

Romb 
L P L P L P L P 

Th 2013/2014 93 41 52 3 66 64 4 42 43 3 149 159 10 

Th 2014/2015 93 49 44 3 40 49 3 62 64 4 151 157 10 

Th 2015/2016 95 60 34 3 50 44 3 34 49 3 144 127 9 

Th 2016/2017 95 47 46 3 60 34 3 49 42 2 156 122 9 

Th 2017/2018 120 37 68 4 45 43 3 54 34 3 136 145 10 

Sumber Data : Tata Usaha SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo tahun 2018 
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b. Keadaan Guru 

Dalam setiap instansi pendidikan guru merupakan salah satu faktor 

pendukung yang sangat penting karena mereka adalah orang yang banyak 

bertanggung jawab atas berhasil tidaknya seorang siswa dalam meningkatkan 

pemahaman dan keaktifan siswa. Adapun keadaan guru di SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo adalah : 

Tabel 7 

Data Guru dan Karyawan SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

 

NO KEPEGAWAIAN DPK GBS GTT JUMLAH KET 

1 Guru Agama Islam - - 2 2   

2 Guru PPKn - - 1 1   

3 Guru Bahasa Indonesia - - 4 4   

4 Guru Bahasa Inggris 1 - 2 3   

5 Guru IPA 2 - - 2   

6 Guru IPS - - 3 3   

7 Guru Matematika 1 - 2 3   

8 Guru Penjas - - 2 2   

9 Guru SBK - - 2 2   

10 Guru Tinkom/Prakarya - - 2 2   

11 Guru BP/BK - - 1 1   

12 Guru Mulok - - 4 4   

Jumlah 4 - 25 29   

 Sumber Data : Tata Usaha SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo tahun 2018  

 

5. Letak Geografis 

SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo terletak dijalan raya Poncowarno 

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 6 KM dari 

Kecamatan Kalirejo dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan SDN 01 Poncowarno 
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Puskesmas Poncowarno 

 

B. Analisis Data 

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang pengolahan data hasil jawaban 

siswa yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang diberikan kepada responden. 

Kuesioner ini berjumlah 15 item yang diberikan kepada siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah.  

Pertanyaan tersebut dengan jawaban pilihan ganda sebanyak tiga alternatif, 

sehingga angket ini bersifat semi terbuka, artinya responden diminta untuk 

memberikan pendapat dan jawaban menurut pilihan yang telah disediakan. Sebelum 

menganalisa data, terlebih dahulu data hasil jawaban responden terhadap kuesioner 

yang diajukan diolah dengan cara menggabungkan hasil jawaban sesuai dengan 

alternatif jawaban yang tersedia, kemudian menghitung berdasarkan prosentase ddan 

selanjutnya memasukkan data. Untuk mencari nilai prosentase penulis menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

P = 100x
N

F

 

Keterangan :  P = Prosentas 

  F = Jumlah responden
   N = Jumlah Sampel

1
 

 

                                                             
1
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004), 

h.141-142 
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Hasil perhitungan tersebut dimasukan kedalam tabulasi hasil angket. Tabulasi 

ini selain untuk mengolah data yang diperoleh, juga memudahkan dalam proses 

menganalisa data secara global serta dalam memberikan interpretasi dan kesimpulan.  

Setelah memperoleh gambaran secara global dari tabulasi yang disajikan, data 

hasil angket kemudian dianalisa dan diinterpretasikan berdasarkan masing-masing 

item, kemudian diambil kesimpulan berdasarkan hasil jawaban yang prosentasenya 

terbanyak. Langkah selanjutnya adalah menganalisa data secara keseluruhan item 

yang dihubungkan dengan hasil interview dan observasi.    

Adapun pengolahan data tersebut hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini sebagai berikut : 

Tabel 8 

Pengolahan Data Hasil Jawaban Kuesioner Siswa-Siswi SMP Muhammadiyah 2 

Kalirejo Lampung Tengah Kelas VII 

 

Nomer 

Item 

Jumlah 

Sampel 

Hasil Total 

% A % B % C % 

1 27 12 44.4 6 22.2 9 33.3 100 

2 27 1 3.7 22 81.5 4 14.8 100 

3 27 15 55.6 12 44.4 0 0.00 100 

4 27 3 11.1 20 74.1 4 14.8 100 

5 27 8 29.7 12 44.4 7 25.9 100 

6 27 15 55.6 2 7.4 10 37.0 100 

7 27 20 74.1 5 18.5 2 7.4 100 

8 27 5 8.51 16 59.3 6 22.2 100 

9 27 0 0.00 21 77.8 6 22.2 100 

10 27 11 40.8 9 33.3 7 25.9 100 

11 27 10 37.0 13 48.2 4 14.8 100 

12 27 6 22.2 7 25.9 14 51.9 100 

13 27 9 33.3 6 22.2 12 44.4 100 

14 27 8 29.6 6 22.2 13 48.2 100 

15 27 2 7.4 25 92.6 0 0.00 100 
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  Setelah diketahui hasil pengolahan data tersebut di atas, selanjutnya data di 

analisis sesuai dengan item kuesioner yang telah diajukan kepada responden sebagai 

berikut : 

Item nomor 1   :  Apakah anda mengalami kesulitan dalam belajar Pendidikan 

Agama Islam? 

a. Iya    c. Kadang-Kadang  

b. Tidak  

Hasil Jawaban : a.  12 siswa = 44.4 %  c. 9 siswa = 33.3% 

   b. 6 siswa = 22.2 % 

Interprestasi : Berdasarkan  hasil  jawaban diatas sebagian siswa (44.4%) merasa 

bahwa mereka kesulitan saat belajar Pendidikan Agama Islam, 

sebagian siswa yang lain (33.3%) merasa kadang-kadang 

mengalami kesulitan dalam belajar, sebagian siswa (22.2%) 

menyatakan  tidak merasa kesulitan dalam belajar Pendidikan 

Agama Islam. 

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa siswa dalam   

belajar Pendidikan Agama Islam merasa bahwa PAI adalah 

pelajaran yang sulit. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil 

interview penulis dengan siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

yaitu Ananda Safitri dan Angga Saputra menjelaskan bahwa 

“pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah pelajaran yang sulit 

terlebih lagi jika harus menghafal ayat, hadist, dan belajar sejarah” 
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Item nomor 2 :  Apakah guru menggunakan  media pembelajaran  saat mengajar? 

  a. Iya    c. Kadang-Kadang  

  b. Tidak  

Hasil Jawaban : a. 1 siswa = 3.7%   c. 4 siswa = 14.8% 

  b.22 siswa = 81.5% 

Interprestasi  : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian siswa (81.5%) 

menyatakan  bahwa guru tidak penah menggunakan media saat 

mengajar, sebagian siswa (14.8%) menyatakan guru kadang-

kadang menggunakan media saat mengajar, sebagian siswa yang 

lain (3.7%) menyatakan guru menggunakan media saat mengajar.  

Kesimpulan : Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa guru tidak 

menggunakan media saat pembelajaran  Pendidikan  Agama 

Islam. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil observasi penulis 

di kelas VII A bahwa guru Pendidikan Agama Islam mengajar 

hanya menggunakan buku paket siswa dan LKS.  

Item nomor 3 : Apakah media pembelajaran sangat penting dalam membantu    

memahami pelajaran ? 

a. Sangat penting   c. Tidak penting  

b. Penting  

Hasil Jawaban  : a. 15 siswa = 55.6%  c. 0 siswa = 0.00% 

  b.12 siswa = 44.4 % 
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Interprestasi   : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian siswa (55.6%) 

menyatakan bahwa media pembelajaran  sangat penting dalam 

membantu siswa dalam memahami pelajaran agar mudah 

dipahami, sebagian siswa (44.4%) menyatakan bahwa media 

pembelajaran penting dalam membantu memahami pelajaran. 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa siswa 

sangat membutuhkan media pembelajaran untuk menunjang 

proses belajar mengajar dengan tujuan agar siswa lebih dapat 

mencerna dan memahami pelajaran dengan mudah. Kesimpulan 

tersebut didukung oleh hasil interview penulis dengan siswa di 

SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo yaitu Adelia Cahyarani dan Siti 

Nuriyah bahwa “dengan menggunkan media pembelajaran 

pelajaran menjadi mudah dipahami dan mudah dicerna sehingga 

pelajaran Pendidikan Agama Islam terasa menjadi lebih mudah”. 

 

Item nomor 4  : Apakah media pembelajaran yang digunakan guru kalian sudah 

cukup menarik dan dapat meningkatkan kreativitas belajar? 

a. Sangat menarik   c. Tidak menarik  

b. Kurang menarik  

Hasil Jawaban : a. 3 siswa = 11.1%  c. 4 siswa = 25.9% 

  b.20 siswa = 74.1% 
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Interprestasi   : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian siswa (74.1%) kurang 

tertarik terhadap media yang digunakan guru dalam mengajar 

Pendidikan Agama Islam, sebagian yang lain (14.8%) menyatakan 

media pembelajaran yang digunakan guru tidak menarik perhatian, 

sebagian siswa yang lain (11.1%) menyatakan media 

pembelajaran yang digunakan guru sangat menarik. 

Kesimpulan  : Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa media yang  

digunakan guru Pendidikan Agama Islam kurang menarik 

perhatian siswa sehingga kreativitas belajar siswa kurang 

meningkat. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil interview 

dengan siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo yaitu Zahra Puspita 

Loka dan Irmawan menjelaskan bahwa “media yang digunakan 

guru Pendidikan Agama Islam saat mengajar tidak menarik, saya 

merasa bosan dan ngantuk ketika guru menjelaskan sehingga 

pelajaran yang disampaikan guru sulit dimengerti” 

 

Item nomor 5 : Apakah guru sudah menggunakan metode yang sesuai dengan 

media pembelajaran ? 

a. Sesuai     c. Tidak sesuai  

b. Kurang sesuai 

Hasil Jawaban : a. 8 siswa = 29.7%  c. 7 siswa = 25.9% 

                            b.12 siswa = 44.4% 



59 
 

Interprestasi : Berdasarkan hasil jawaban diatas menyatakan bahwa sebagian 

siswa (44.4%) guru dalam memilih metode pembelajaran kurang 

sesuai dengan media pembelajaran yang guru gunakan, sebagian 

siswa (29.7%) menyatakan bahwa guuru memilih metode 

pembelajaran yang sesuai dengan media pembelajaran yang 

digunakan, sebagian siswa yang lain (25.9%) menyatakan bahwa 

metode yang digunakan guru tidak sesuai dengan media 

pembelajaran yang guru gunakan.  

Kesimpulan  : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

guru kurang sesuai dalam menggunakan metode dengan media 

pembelajaran yang digunakan. Kesimpulan tersebut didukung oleh 

hasil observasi penulis di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo pada 

saat guru mengajar metode dengan media yang digunakan guru 

kurang selaras dengan materi yang diajarkan. Pada saat belajar 

tentang bersuci guru hanya menjelaskan materi kemudian siswa 

diminta untuk mengerjakan tugas di buku LKS, tidak ada praktek 

teentang materi bersuci. 

 

Item nomor 6  : Apakah anda sebagai peserta didik akan lebih paham apabila di 

dalam proses belajar mengajar menggunakan alat bantu media 

pembelajaran ? 

  a. Faham    c. Kadang faham kadang tidak 

  b. Tidak faham  
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Hasil Jawaban : a. 15 siswa = 55.6 %  c. 10 siswa = 37.0 % 

  b.2 siswa = 7.4%  

Interprestasi  : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian siswa (55.6%) 

menyatakan bahwa siswa akan lebih paham menerima 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran, sebagian siswa 

(37.0%) menyatakan keraguannya terhadap media yang digunakan 

oleh guru, sebagian siswa yang lain (7.4%) menyatakan 

ketidakfahaman terhadap materi pembelajaran menggunakan 

media.  

Kesimpulan : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa siswa akan lebih 

memahami pelajaran mengunakan alat bantu media pembelajaran. 

Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil interview penulis dengan 

siswa di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo yaitu Farhat Aziz dan 

Lidia Puspita Sari menjelaskan bahwa “belajar menggunakan 

media pembelajaran pelajaran lebih mudah dipahami, pelajaran 

yang tadinya sulit menjadi mudah dipahami dan suasana belajar 

meenjadi tidak membosankan”. 

 

Item nomor 7 : Apakah media yang dipergunakan guru dalam pengajaran  masih  

bersifat sederhana ? 

a. Sederhana    c. Sudah memuaskan 

b. Sangat sederhana   
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Hasil Jawaban  : a. 20 siswa = 74.1%   c. 2 siswa = 7.4% 

   b. 5 siswa = 18.5% 

Interprestasi : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian besar siswa (74.1%) 

menyatakan bahwa media yang digunakan guru dalam belajar 

mengajar masih bersifat sederhana, sebagian siswa yang lain 

(18.5%) menyatakan penggunaan media yang digunakan oleh guru 

masih bersifat sangat sederhana, sebagian kecil siswa (7.4%) 

menyatakan media yang digunakan oleh guru sudah memuaskan 

dalam belajar mengajar. 

Kesimpulan : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa media pengajaran yang 

digunakan guru dalam proses belajar mengajar masih bersifat 

sederhana. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil observasi 

penulis di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo bahwa media yang 

digunakan guru masih bersifat konvensional, guru hanya 

menggunakan  metode ceramah dalam penyampaian materi 

pembelajaran, tidak ada media yang digunakan guru dalam 

mengajar. 

 

Item nomor 8    : Media apakah yang sering digunakan oleh guru dalam proses  

belajar mengajar? 

a. Gambar    c.  Tidak ada media 

b. Lembar balik, benda asli   
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Hasil Jawaban : a. 5 siswa = 8.51 %  c. 6 siswa = 22.2 % 

  b.16 siswa = 59.3% 

Interprestasi   : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian siswa (59.3%) 

menyatakan media lembar balik dan benda asli merupakan media 

yang sering digunakan guru dalam proses belajar mengajar, 

sebagian siswa (22.2%) menyatakan guru tidak pernah 

menggunakan media dalam proses belajar mengajar, sebagian 

siswa yang lain (8.51%) menyatakan bahwa guru menggunakan 

media gambar dalam belajar mengajar. 

Kesimpulan : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa media lembar balik dan 

gambar asli sering digunakan guru dalam proses belajar mengajar. 

Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil interview penulis dengan 

guru Pendidikan Agama Islam ibu Siti Handayani, S.Pd beliau 

menjelaskan bahwa dalam pembelajaran beliau menggunakan 

media yang ada dari sekolah beliau hanya memanfaatkan lembar 

bilik dan benda asli sebagai media pembelajarannya terhadap 

materi-materi tertentu. 

Item nomor 9  : Media apakah yang sering digunakan dalam pelajaran tajwid ? 

a. Gambar    c. tidak menggunakan media  

b. Buku cetak 

Hasil Jawaban  : a. 0 siswa = 0.00%  c. 6 siswa = 22.2% 

  b.21 siswa = 77.8% 



63 
 

Interprestasi  : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian besar siswa (77.8%) 

menyatakan bahwa media yang digunakan guru pada saat 

pembelajaran tajwid adalah buku paket, sebagian siswa yang lain 

(22.2%) menyatakan guru tidak menggunakan media dalam 

mempelajari tajwid. 

Kesimpulan  : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mempelajari 

tajwid guru menggunakan buku cetak sebagai media 

pembelajarannya. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil 

interview penulis dengan siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

yaitu Arya Danan Jaya dan Noviani Safitri menjelaskan bahwa 

“guru Pendidikan Agama Islam sering menggunakan buku paket 

dan LKS dalam proses belajar mengajar termasuk materi tajwid 

guru hanya menggunakan buku paket dan LKS dalam mengajar”. 

 

Item nomor 10 : Apakah anda ikut berperan aktif pada penggunaan media 

pembelajaran yang diberikan guru? 

a. Iya    c. Kadang-Kadang  

b. Tidak  

Hasil Jawaban  : a. 11 siswa = 40.8%  c. 7 siswa = 25.9% 

  b.9 siswa = 33.3% 

Interprestasi  : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian siswa (40.8%) 

menyatakan bahwa siswa ikut berperan aktif terhadap media 
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pembelajaran yang digunakan oleh guru, sebagian siswa (33.3%) 

menyatakan tidak ikut berperan aktif dalam penggunaan media 

pembelajaran, sebagian siswa yang lain (25.9%) menyatakan 

kadang-kadang.  

Kesimpulan  : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa siswa ikut berperan 

aktif dalam penggunaan media pembelajaran yang digunakan guru 

dalam proses belajar mengajar. Kesimpulan tersebut didukung 

oleh hasil observasi penulis di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

bahwa siswa sangat antusias jika guru mengajar menggunakan 

media pembelajaran, siswa lebih berperan aktif dalam setiap 

pertanyaan yang diberikan guru dan siswa menjadi lebih fokus 

terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

 

Item nomor 11 :  Apakah anda merasa senang dalam menerima pelajaran PAI melalui 

macromedia flash yang digunakan gurumu ? 

a. Senang     c. Kurang senang 

b. Sangat senang  

Hasil Jawaban :  a. 10 siswa = 37.0%  c. 4 siswa = 14.8% 

                            b.13 siswa = 48.2%  

Interprestasi : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian siswa (48.2%) 

menyatakan sangat senang belajar menggunakan macromedia 

flash, sebagian siswa (37.0%) menyatakan bahwa siswa senang 
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belajar menggunakan media macromedia flash, sebagian siswa 

yang lain (14.8%) menyatakan kurang senang belajar 

menggunakan macromedia flash. 

Kesimpulan : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa siswa sangat senang 

dalam belajar menggunakan macromedia flash yang diajarkan 

oleh guru. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil observasi 

penulis di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo bahwa siswa sangat 

antusias ketika guru mengajar menggunakan media pembelajaran 

macromedia flash. Penjelasan tersebut didukung oleh hasil 

interview penulis dengan siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

yaitu Dewi Laila Sari dan Reza Yuriski yang menjelaskan bahwa 

“belajar menggunakan macromedia flash menyenangkan dan tidak 

membosankan”. 

Item nomor 12 : Apakah anda bosan jika guru memberikan pelajaran hanya 

menggunakan metode ceramah atau bercerita? 

a. Ya    c. Sangat bosan  

b. Tidak  

Hasil Jawaban : a. 6 siswa = 22.2%  c.14 siswa = 51.9% 

  b.7 siswa = 25.9% 

Interprestasi  : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian siswa (51.9%)  

menyatakan bahwa siswa sangat bosan belajar hanya dengan 

metode ceramah, sebagian siswa (25.9%) menyatakan bahwa 
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siswa tidak merasa bosan belajar menggunakan metode ceramah, 

sebagian siswa yang lain (22.2%) menyatakan bosan belajar 

mengguankan metode ceramah. 

Kesimpulan  : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa siswa sangat bosan 

terhadap pembelajan yang hanya menggunakan metode ceramah 

atau bercerita tanpa menggunakan media pembelajaran. 

Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil interview dengan siswa 

SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo yaitu Miftahul Huda dan Nurul 

Fauziah menjelaskan bahwa “belajar menggunakan metode 

ceramah sangat membosankan hanya mendengarkan cerita belajar 

terasa lebih ngantuk” 

 

Item nomor 13  : Apakah media pembelajaran macromedia flash sudah cukup 

menarik digunakan dalam pembelajaran? 

a. Menarik    c. Sangat menarik   

b. Kurang menarik 

Hasil Jawaban : a. 9 siswa = 33.3%  c. 12 siswa = 44.4% 

                           b. 6 siswa = 22.2% 

Interprestasi  : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian siswa (44.4%) 

menyatakan pembelajaran menggunakan macromedia flash sangat 

menarik digunakan dalam proses belajar mengajar, sebagian siswa 

(33.3%) menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan 
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macromedia flash menarik untuk digunakan, sebagian siswa yang 

lain (22.2%) menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan 

macromedia flash kurang menarik untuk digunakan. 

Kesimpulan : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa siswa sangat tertarik 

dengan media macromedia flash yang guru gunakan dalam proses 

belajar mengajar. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil 

interview peneliti dengan siswa di SMP Muhammadiyah  2 

Kalirejo yaitu Wiwit Nur Aisyah dan Miftahul Sufyan 

menjelaskan bahwa “media macromedia flash sangat menarik 

digunakan dalam pembelajaran karena tampilannya yang menarik 

dan dilengkapi dengan background dan animasi yang menarik 

sehingga pelajaran terasa menyenangkan”. 

 

Item nomor 14 : Menurut pengamatan anda sebagai peserta didik apakah media 

pembelajaran macromedia flash yang digunakan guru sudah 

menunjang dalam memahami pelajaran ? 

a. Biasa saja   

b. Pelajaran masih sulit dipahami 

c. Pelajaran lebih mudah dipahami 

Hasil Jawaban : a. 8 siswa = 29.6%  c. 13 siswa = 48.2% 

                           b. 6 siswa = 22.2% 

Interprestasi   : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian siswa (48.2%) 

menyatakan pelajaran lebih mudah dipahami ketika guru mengajar 

menggunakan media pembelajaran, sebagian siswa (29.6%) 
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menyatakan biasa saja ketika guru mengajar menggunakan media 

pembelajaran, sebagian siswa yang lain (22.2%) menyatakan 

pelajaran masih sulit dipahami ketika guru mengajar 

menggunakan media pembelajaran. 

Kesimpulan : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa siswa lebih mudah 

memahami pelajaran yang diberikan guru ketika guru 

menggunakan media pembelajaran seperti macromedia flash 

dalam proses belajar mengajar. Kesimpulan tersebut didukung 

oleh hasil interview penulis dengan Siswa SMP Muhammadiyah 2 

Kalirejo yaitu Dema Anang Setiawan dan Devina Amanda 

menjelaskan bahwa “pelajaran lebih mudah dipahami dan mudah 

dicerna ketika belajar menggnakan media pembelajaran 

macromedia flash materi pelajaran lebih simpel dan menarik 

untuk dipelajari”. 

 

Item nomor 15 :  Apakah media macromedia flash yang telah digunakan guru dapat 

membangkitkan kreativitas dalam belajar pada bidang studi 

Pendidikan Agama Islam? 

a. Kurang membangkitkan c. Tidak membangkitkan 

b. Sangat membangkitkan   

Hasil Jawaban : a. 2 siswa = 7.4%   c. 0 siswa = 0.00% 

  b.25 siswa = 92.6%   
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Interprestasi : Berdasarkan hasil jawaban diatas sebagian siswa besar siswa 

(92.6%) menyatakan media pembelajaran macromedia flash 

sangat menarik dan tidak membosankan sehingga dapat 

membangkitkan kreativitas siswa dalam belajar, sebagian kecil 

siswa (7.4%) menyatakan media pembelajaran macromedia flash 

kurang membangkitkan kreativitasnya dalam belajar. 

Kesimpulan : Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa siswa sangat tertarik 

dengan media pembelajaran macromedia flash sehingga 

membangkitkan kreativitas belajar pada diri siswa. Kesimpulan 

tersebut didukung oleh hasil interview penulis dengan Siswa SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo yaitu Nurquratul Atikah dan Wisnu 

Adi Nugroho menjelaskan bahwa “dengan macromedia flash 

pelajaran lebih mudah dipahami dan menyenangkan, sehinggga 

belajar terasa lebih semangat”. 

Dari pengolahan data dan analisis data yang penulis peroleh dari siswa SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah kelas VII, dapat disimpulkan bahwa 

siswa kadang merasa sulit dalam belajar pendidikan Agama Islam apalagi ketika guru 

mengajar hanya menggunakan metode ceramah atau bercerita siswa merasa sangat 

bosan dan lebih memilih mengobrol dan bermain dengan teman tidak memperhatikan 

materi yang dijelaskan guru. Siswa merasa sangat tertarik jika dalam proses belajar 

mengajar guru menggunakan alat bantu berupa media pembelajaran, khususnya 

media pembelajaran macromedia flash. Macromedia flash adalah sebuah media yang 
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menggabungkan tekhnologi audio-visual seperti teks, gambar, sound, animasi dan 

lainnya sehingga siswa lebih mudah dalam memahami pelajaran yang disampaikan 

guru. Media pembelajaran dapat membangkitkan kreativitas siswa dalam belajar 

dengan tujuan agar siswa dapat berperan aktif  didalam proses belajar mengajar 

khususnya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal ini berdasarkan pada 

analisis data pada item nomer 1, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15.  

Sedangkan jika dilihat dari faktor tidak ketertarikan siswa dilihat pada hasil 

jawaban kuesioner item nomer 4, 5, 7, 8 dan 9 yaitu siswa yang menyatakan kurang 

tertarik terhadap media pembelajaran yang digunakan guru  saat ini dalam proses 

belajar mengajar. Metode pembelajaran yang digunakan guru kurang sesuai dengan 

media pembelajaran yang di gunakan guru. Guru hanya mengandalkan buku cetak 

dan buku paket dalam belajar mengajar, sebagai selingan guru menggunakan lembar 

bilik dan benda asli dalam proses belajar mengajar sehingga siswa kurang aktif dan 

kreativ  dalam belajar karena kurang mengerti dengan materi yang guru sampaikan. 

Dari beberapa analisa data observasi, interview, dokumentasi dan jawaban 

kuesioner yang penulis peroleh maka dapat disimpulkan bahwa siswa sangat tertarik 

dengan media pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar 

khususnya media macromedia flash. Dengan menggunakan macromedia flash 

pelajaran lebih mudah dipahami karena tampilannya yang menarik yang dipadukan 

dengan gambar animasi, audio, dan teks yang mampu dicerna oleh siswa dengan 

mudah.  
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Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil interview penulis dengan siswa SMP 

Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah yaitu Ananda Safitri dan Behaqi Yahya 

menjelaskan bahwa “belajar menggunakan media pembelajaran sangat 

menyenangkan dan tidak membosankan, media macromedia flash yang ditampilkan 

guru sangat menarik dan materi pelajaran lebih mudah dipahami sehingga kreativitas 

belajar akan semakin meningkat”.
2
 

Pendapat diatas ditambahkan oleh Tasya Adea Violita, ia menjelaskan bahwa 

“sebelum menggunakan media pembelajaran macromedia flash pelajaran terasa 

sangat membosankan, ketika guru mengajar dikelas siswa lebih banyak bermain dan 

mengobrol dengan teman daripada memperhatikan penjelasan guru, setelah 

menggunakan media pembelajaran pandangan akan fokus menuju media yang dipakai 

oleh guru sehingga materi pelajaran lebih mudah dipahami.”
3
 

Berdasarkan hasil interview diatas, maka dapat dianalisa bahwa siswa sangat 

tertarik terhadap media pembelajaran macromedia flash yang digunakan oleh guru, 

siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru 

menggunakan media dibandingkan guru hanya berceramah atau bercerita. Dengan 

menggunakan macromedia flash perbedaan siswa akan semakin diperhatikan 

sehingga kreativitas belajar siswa akan meningkat. 

 

                                                             
2
Ananda Safitri dan Behaqi Yahya, Siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Kelas VII A, 

Wawancara tanggal 21 Mei 2018. 
3
Tasya Adea Violita, Siswa SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Kelas VII A, Wawancara 

tanggal 21 Mei 2018. 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data 

dan penganalisaan data hasil dari penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa : 

1. Dengan penerapan media pembelajaran berbasis macromedia flash sebagian 

besar siswa 74,1% sangat tertarik dan bergairah dengan media pembelajaran 

yang digunakan oleh guru khususnya media pembelajaran macromedia flash. 

Dengan macromedia flash materi pembelajaran lebih mudah dipahami oleh 

siswa karena tampilannya yang menarik yaitu perpaduan antara media audio 

visual, animasi dan teks sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan 

kreativitas belajar siswa meningkat. 

2. Kurangnya upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam menggunakan media 

pembelajaran sehingga siswa merasa bosan dan jenuh dalam proses belajar 

mengajar hanya menggunakan metode ceramah dan bercerita yang 

mengakibatkan sulitnya siswa memahami materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru sehingga kreativitas siswa terhambat. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian penerapan media pembelajaran berbasis Macromedia 

Flash dalam meningkatkan kreativitas siswa padaa mata pelajaran PAI serta 

kesimpulan di atas maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut:  

1. Kepada guru Pendidikan Agama Islam agar memperhatikan perbedaan siswa 

dan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar agar siswa tidak bosan 

dan jenuh dalam menerima pelajaran sehingga siswa dapat benar-benar 

memahami materi pembelajaran sehingga  kreativitas belajar siswa didalam 

pengajaran akan tercapai dengan baik agar anak didik dapat menguasai nilai-

nilai keagamaan yang memadai. 

2. Kepada peserta didik agar mengikuti dengan serius dan seksama berbagai 

materi yang diajarkan oleh guru Pendidikan Agama Islam dan harus 

meningkatkan minat belajar menjadi lebih  baik. 

3. Kepada kepala sekolah SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah 

hendaknya dapat memberikan arahan kepada para guru hendaknya 

meningkatkan kinerja profesionalisme dalam pengajaran agar pengajaran akan 

lebih berefektifitas dan optimalisasi. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 
 

 

  



Lampiran 1 

 

DAFTAR NAMA ANGGOTA SAMPEL 

 

NO NAMA ANGGOTA SAMPEL JENIS KELAMIN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Adelia Cahyarani 

Ananda Safitri 

Angga Saputra 

Anggun Purnama Sari 

Arya Danan Jaya 

Behaqi Yahya 

Dema Anang Setiawan 

Devina Amanda 

Dewi Laila Sari 

Eka Nanda Putri 

Farhat Aziz 

Gaos Rahman Fadilla 

Irmawan 

Lidia Puspitasari 

Miftahul Huda 

Miftahul Sufyan 

Noviani Safitri 

Nurul Fauziah 

Nurquratul Atikah 

Rahma Nur Fitriyah 

Reza Yuriski 

Ridho Setiawan 

Siti Nuriyah 

Tasya Adea Violita 

Wisnu Adi Nugroho 

Wiwit Nur Aisyah 

Zahra Puspita Loka 

Perempuan 

Perempuan 

Laki-Laki 

Perempuan 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Perempuan 

Laki-Laki 

Laki-Laki 

Perempuan 

Perempuan 

Laki-Laki 

Perempuan 

Perempuan 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

 

DAFTAR KUESIONER UNTUK SISWA 

Judul : “PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 

MACROMEDIA FLASH DALAM MENINGKATKAN 

KREATIVITAS SISWA PADA MATA PELAJARAN PAI DI SMP 

MUHAMMADIYAH 2 KALIREJO LAMPUNG TENGAH” 

 

A. Kata Pengantar 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Saya selaku mahasiswa ingin melakukan penelitian di SMP Muhammadiyah 2 

Kalirejo Lampung Tengah, untuk itu saya mengharapkan kepada rekan-rekan siswa 

SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah sudi kiranya memberikan 

dukungan kepada saya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di 

bawah ini, demi kelancaran penelitian saya tersebut. 

Apapun yang anda jawab di dalam kuesioner ini tidak akan berpengaruh 

terhadap nilai atau studi yang sedang anda jalani, atas kerja samanya saya ucapkan 

terima kasih. 

 

B. Petunjuk pengisian : 

1. Tulislah nama, kelas/semester anda pada tempat yang sudah tersedia. 

2. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan hati-hati 

dan seksama. 

3. Berilah tanda silang (x) pada alternatif jawaban yang menurut anda paling 

benar/ paling sesuai dengan fakta, pikiran dan perasaan anda. 

 

C. Biodata responden 

Nama  : 

Kelas / Semester : 

 

Kuesioner Untuk siswa SMP Muhammadiyah 2 kalirejo Lampung Tengah 

 

1. Apakah anda mengalami kesulitan dalam belajar Pendidikan Agama Islam? 

a. Iya     c. Kadang-Kadang  

b. Tidak  

 

2. Apakah guru menggunakan media pembelajaran saat mengajar? 

a. Iya    c. Kadang-Kadang  

b. Tidak  

 

3. Apakah media pembelajaran sangat penting dalam membantu memahami 

pelajaran ? 



a. Sangat penting   c. Tidak penting  

b. Penting      

 

4. Apakah media pembelajaran yang digunakan guru kalian sudah cukup menarik 

dan dapat meningkatkan kreativitas belajar? 

a. Sangat menarik   c. Tidak menarik  

b. Kurang menarik  

    

5. Apakah guru sudah menggunakan metode yang sesuai dengan media 

pembelajaran ? 

a. Sesuai     c. Tidak sesuai  

b. Kurang sesuai 

    

6. Apakah anda sebagai peserta didik akan lebih paham apabila di dalam proses 

belajar mengajar menggunakan alat bantu media pembelajaran ? 

a. Faham    c. Kadang faham kadang tidak  

b. Tidak faham   

 

7. Apakah media yang dipergunakan guru dalam pengajaran  masih bersifat 

sederhana ? 

a. Sederhana    c. Sudah memuaskan 

b. Sangat sederhana  

    

8. Media apakah yang sering digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar? 

a. Gambar    c.  Tidak ada media 

b. Lembar balik, benda asli   

   

9. Media apakah yang sering digunakan dalam pelajaran tajwid ? 

a. Gambar     c. tidak menggunakan media   

b. Buku cetak 

     

10. Apakah anda ikut berperan aktif pada penggunaan media pembelajaran yang 

diberikan guru? 

a. Iya    c. Kadang-Kadang  

b. Tidak  

 

11. Apakah anda merasa senang dalam menerima pelajaran PAI melalui macromedia 

flash yang digunakan gurumu ? 

a. Senang     c. Kurang senang 

b. Sangat senang  

   

12. Apakah anda bosan jika guru memberikan pelajaran hanya menggunakan metode 

ceramah atau bercerita? 



a. Ya     c. Sangat bosan  

b. Tidak  

 

13. Apakah media pembelajaran macromedia flash sudah cukup menarik digunakan 

dalam pembelajaran? 

a. Menarik     c. Sangat menarik   

b. Kurang menarik  

    

14. Menurut pengamatan anda sebagai peserta didik apakah media pembelajaran 

macromedia flash yang digunakan guru sudah menunjang dalam memahami 

pelajaran ? 

a. Biasa saja    c. Pelajaran lebih mudah dipahami 

b. Pelajaran masih sulit dipahami  

   

15. Apakah media macromedia flash yang telah digunakan guru dapat 

membangkitkan kreativitas dalam belajar pada bidang studi Pendidikan Agama 

Islam? 

a. kurang membangkitkan  c. Tidak membangkitkan 

b. Sangat membangkitkan     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 3 

 

 

KERANGKA INTERVIEW DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung 

Tengah? 

2. Apakah  jumlah peserta didik di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo yang banyak 

merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap sekolah? 

3. Apakah  keadaan sarana dan prasarana di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

Lampung Tengah  sangat  mendukung dan  mencukupi untuk digunakan dalam 

proses belajar mengajar? 

4. Bagaimana upaya-upaya yang anda lakukan untuk meningkatkan kinerja guru 

PAI di SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

 

KERANGKA INTERVIEW DENGAN GURU PAI 

 

1. Metode pembelajaran apa saja yang dipakai oleh ibu dalam melaksanakan proses 

pembelajaran? 

2. Media apa yang dipakai ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran? 

3. Apa kendala yang ibu hadapi dalam meningkatkan kreativitas belajar peserta 

didik ? 

4. Hal-hal apakah yang menyebabkan anak-anak di SMP  Muhammadiyah 2 

Kalirejo Lampung Tengah kurang kreativ dalam mengikuti pelajaran Pendidikan 

Agama Islam ? 

5. Apakah  macromedia flash dapat meningkatkan daya tarik siswa dalam mengikuti 

pelajaran Pendidikan Agama Islam ? 

6. Apakah penggunaan  macromedia flash dapat meningkatkan kreativitas  belajar 

peserta didik ? 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

 

KERANGKA INTERVIEW DENGAN PESERTA DIDIK 

 

1. Apakah guru bidang studi Pendidikan Agama Islam selalu menggunakan media 

ketika mengajar ? 

2. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam mempelajari pelajaran Pendidikan 

Agama Islam ? 

3. Apakah  proses  belajar  mengajar Pendidikan Agama Islam terasa 

menyanangkan bila guru kalian menggunakan media? 

4. Apakah  penggunaan  macromedia flash yang ditampilkan oleh guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam mudah kalian pahami ? 

5. Apakah  macromedia flash dapat meningkatkan daya tarik kalian dalam 

mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam ? 

6. Bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang pembelajaran menggunakan 

macromedia flash? 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

 

KERANGKA OBSERVASI 

 

1. Situasi lingkungan SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

2. Kondisi sarana dan prasarana SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo 

3. Proses pembelajaran mata pelajaran PAI dikelas 

4. Media  yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar 

5. Keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran PAI dikelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

 

KERANGKA DOKUMENTASI 

 

1. Sejarah singkat berdirinya SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah 

2. Profil Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah 

3. Visi, Misi dan Tujuan SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah 

4. Data Guru, Siswa dan Staf  SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah 

5. Keadaan bangunan SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah 

6. Keadaan sarana dan prasarana sekolah 

 

 

 

 

 



RENCANA PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 

(R P P) 

SatuanPendidikan  : SMP Muhammadiyah 2 Kalirejo Lampung Tengah 

Mata Pelajaran  : PAI 

Kelas/Semester  : VII /II (Ganjil) 

Materi  : Hukum Bacaan Tajwid 

AlokasiWaktu               : 4 x 40 menit  

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI-1   Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

K1-2   Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan,   keluarga, guru, dan teman 

KI-3  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) dengan cara 

mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

KI-4    Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis 

dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dalam 

karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Menghayati Al-Qur’an 

2.1  Memahami kandungan QS Mujadillah  

3.1  Memahami hukum bacaan tajwid 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1.1 Menghafal QS Mujadillah 

2.1.1 Memahami hukum bacaan tajwid secara benar 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui macromedia flash, siswa dapat membedakan hukum bacaan tajwid secara 

benar 

2. Melalui QS Mujadillah siswa dapat membaca surat QS Mujadillah dengan tajwid 

yang benar 



E. Materi Pembelajaran 
1. Hukum bacaan tajwid 

2. Qs Albayinnah 

 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan) 

2. Metode  : Tanya jawab dan Penugasan 

3. Strategi : Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning) 

 

G. Media, Alat dan Sumber Belajar 

1. Media 

a. Materi tajwid menggunakan tampilan macromedia flash 

2. Alat dan Bahan 

a. LCD dan Proyektor 

b. Laptop 

3. Sumber Belajar  

a. Buku siswa PAI K13 SMP kelas VII 

b. Buku LKS PAI kelas VII 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 
 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru membukap embelajaran dengan salam dan berdo’a 

bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan 

penuh khidmat; 

b. Guru mengabsen siswa 

c. Guru meminta siswa menyiapkan buku PAI 

d. Guru mereview pelajaran minggu lalu 

e. Guru menjelaskan tujuan mempelajari materi serta 

kompetensi yang akan dicapai 

 

15 menit 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

 

 



No. Kegiatan  Waktu 

 Guru dan siswa membacakan Qs Albayinnah 

 Siswa mengamati hukum bacaan tajwid yang terkandung 

dalam Qs Albayinnah 

 

b. Menanya 

 Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik tentang 

hukum bacaan tajwid 

 

c. Mengeksplorasi / Mengumpulkan Informasi 

 Peserta membaca buku teks pelajaran / referensi lain yang 

relevan tentang hukum bacaan tajwid  

 

d. Mengasosiasi 

 Siswa diminta untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru  

 

e. Komunikasi. 

 Masing-masing siswa mempresentasikan hasil jawaban 

hukum bacaan tajwid dari Qs Albayinnah 

 

 

 

45 

menit 

3. Penutup 

 Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari 

 Guru mengadakan tes tertulis 

 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengakhiri pertemuan dengan ucapan salam. 

 

15 

Menit 

 
 

Pertemuan ke-2 

 

 
No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

a. Guru memberi salam 

b. Berdoa 

c. Guru mengabsen siswa 

d. Guru menanyakan hasil tugas yang diberikan sebelumnya 

 

 

15 menit 



No. Kegiatan  Waktu 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

 Siswa mengamati siswa yang mempresentasikan hasil 

jawaban 

 

f. Menanya 

 Siswa menanyakan tentang apa yang dipresentasikan 

 

g. Mengeksplorasi / Mengumpulkan Informasi 

 Siswa menelaah dan mencatat apa yang diperoleh dari hasil 

jawaban 

 

h. Mengasosiasi 

 Siswa diminta untuk mengoreksi hasil tugas yang telah 

dikerjakan dan melengkapi apabila ada kekurangan  

 

i. Komunikasi. 

 Siswa diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada materi 

yang kurang paham 

 

 

 

 

45 

menit 

3. Penutup 

 Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari 

 Guru memastikan apakah siswa sudah benar-benar paham 

atau belum 

 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan mengakhiri pertemuan dengan ucapan salam. 

 

15 

Menit 

 

 

I. Penilaian 

Rubrik Penelaian Keterampilan 

 
N

o 
Nama  

Siswa 

Memperhatikan 

media 

Kemampuan 

Presentasi 

Kemampuan  

Menjawab 

Penguasaan 

Materi 

Jumlah 

Nilai 

       

       

       

       



Penilaian Pengetahuan 

 

Temukan lah hukum bacaan tajwid yang terkandung dalam Qs. Albayinnah berikut: 
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