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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 Pendidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup dan 

kehidupan manusia. Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, 

pencerahan, bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan 

membukakan serta membentuk disiplin hidup. Di dalam undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengedalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.1 

 

 Sekolah merupakan lembaga formal penyelenggara pendidikan yang 

bertugas untuk membangun kecerdasan generasi muda. Kecerdasan yang 

diharapkan bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan 

emosional dan spiritual. Sekolah menjadi wadah tejadinya proses transfer of 

knowledge, skill, dan value. Ketiga hal tersebut bukan hanya didapatkan siswa di 

dalam kelas, namun dapat juga terbangun dari kultur yang berkembang dan 

diaplikasikan kepada siswa dalam program-program sekolah. 

                                                           
1Imas Kurniasih & Berlin Sani, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta:Kata Pena, 2017) h. 

169. 
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Agama memainkan peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam 

menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Upaya penerapan dalam rangka menghasilkan inovasi yang tepat untuk 

diterapkan dalam sistem yang ada, merupakan tahapan yang sangat penting dan 

kritikal. Sebagaimana upaya membelajarkan murid dapat dirancang tidak hanya 

dalam berinteraksi dengan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, melainkan 

berinteraksi dengan semua sumber belajar yang mungkin dapat dipakai untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Sebagaimana menurut AECT 

(Association Education Center and Tecnology) dalam. Sumber belajar dapat 

berupa pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar atau lingkungan.2 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan merupakan suatu 

hasil atau tujuan. Dengan demikian, belajar itu bukan sekedar mengingat atau 

menghafal saja, namun lebih luas dari itu merupakan mengalami. Belajar juga 

proses perubahan tingkah laku individu atau seseorang melalui interaksi dengan 

lingkungannya. Perubahan tingkah laku ini mencakup perubahan dalam 

kebiasaan, sikap, dan keterampilan.3 

                                                           
2Arif S.Sadiman, 2014, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) h.6. 
3Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembahasan, (Jakarta: Kencana, 2013) h.4. 
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Belajar juga merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu secara 

sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku tertentu , baik yang dapat 

diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati secara langsung sebagai 

pengalaman (latihan) dalam interaksinya dengan lingkungan. Anjuran untuk untuk 

menempuh pendididikan (Belajar) sudah terdapat dalam Al –Quran surat Al-Alaq 

ayat 1-5 berikut:4 

⧫  ◼◆ 
 ⧫◼    ⧫◼ 

  ◼⧫    
⧫ ◆◆ 

⧫     
⧫ ◼⬧    
⧫  ⧫ ⬧ 

⬧➔⧫     
Artinya: 

1. Bacalah dengan (Menyebut ) nama Allah SWT nama Tuhanmu 

yang Menciptakan 

2. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpalan darah . 

3. Bacalah , dan Tuhanmulah yang maha Pemurah 

4. Yang mengajarkan (manusia) dengan peraturan kalam 

5. Dia mengakarakan manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

Surat Al-‘alaq 1-5 menjelaskan bahwa Agama Islam amat memperhatikan 

soal belajar, sehingga implementasinya menuntut ilmu (belajar) itu wajib menurut 

Agama Islam.  

Berdasarkan observasi awal di SD Negeri 52 Kota Bengkulu. Penulis 

menemukan permasalahan diantaranya kegiatan belajar mengajar, terutama pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam secara keseluruhan berpusat pada guru, 

guru lebih dominan dalam proses pembelajaran, sedangkan secara akademik guru 

                                                           
4Departemen Agama RI. Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan. (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2011) h.597. 
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telah memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup memadai, tetapi variasi dalam 

pembelajaran kurang, sehingga para siswa kurang memiliki motivasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran, siswa maupun siswinya kurang berpartisipasi 

dalam pembelajaran tersebut, sehingga suasana pembelajaran terlalu hening, atau 

terkadang siswa hanya sibuk sendiri, bermain hand phone,  dan tidak 

memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas, yang 

mana hal ini berdampak pada hasil belajar siswa di dalam kelas. 

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti mendeskripsikan bahwa media 

pembelajaran sangat mempengaruhi kegiatan belajar siswa yang akan berdampak 

pada hasil belajar siswa. Jika media pembelajaran yang digunakan hanya buku 

paket ini akan memungkinkan anak untuk cenderung pasif. Berdasarkan kondisi 

di atas, untuk memperbaiki hasil belajar siswa, perlu upaya mencari inovasi media 

pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat di terapkan dalam 

proses pembelajaran adalah media strip story.  

Media Strep Story merupakan potongan-potongan kertas yang sering 

diunakan dalam penajaran bahasa asing. Disamping murah dan amat mudah untuk 

dibuat, media srip story sederhana dan tidak memerlukan keterampilan khusus 

untuk menggunakannya. Media ini lebih sering digunakan terutama pada bahasa 

asing seperti mengafal dan membaca ayat-ayat Al-qur’an, Hadits, kisah-kisah 

Nabi, bacaan Sholat,dll tanpa terkesan membosankan dan terpaksa.5 

 

                                                           
5Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.116.  
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 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: ”Pengaruh Media Strep Story dalam meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Surat 

At-Tin di SD N 52 Kota Bengkulu”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapatlah di identifikasi masalah 

sebagai berikut :  

1. Media pembelajaran yang kurang 

2. Siswa bersifat pasif dalam proses pembelajaran 

3. Nilai siswa yang masih rendah dan belum mencapai KKM 

4. Guru kurang mengkreasikan model pembelajaran 

C. Pembatasan masalah 

Mengingat begitu luasnya permasalahan pada identifikasi masalah di atas 

maka perlu dilakukan pembatasan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Menggunakan media strip story 

2. Hasil belajar siswa 

3. Pokok pembahasan surat At-Tin 

4. Dikelas V 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “apakah media strip story berpengaruh terhadap hasil 
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belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Surat At-Tin 

di SD N 52 Kota Bemgkulu?”.  

E. Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah “Untuk mengetahui pengaruh media Srip Story dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam materi  surat At-

Tin di SD N 52 Kota Bengkulu”.  

F. Manfaat penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Sesuai dengan kajian penelitian yaitu bidang Pendidikan Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis 

mengenai pengaruh media Srip Story dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran pendidikan agama islam materi  surat At-Tin di SD N 52 

Kota Bengkulu  

2. Manfaat Praktis 

  Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

pembelajaran melalui media Srip Story.  

a. Bagi guru bidang studi, penelitian ini dapat memperbaiki proses   pembelajaran 

pada mata pelajaran PAI pada materi Surat At-Tin. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan melatih diri 

dalam melaksanakan penelitian serta menambah wawasan, pengetahuan dalam 
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pembelajaran dengan media Srip Story dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran pendidikan agama islam materi  surat At-Tin. 

G. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang : Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

Bab II Landasan Teori, didalamnya diuraikan tentang : Pengertian media, 

Ciri-ciri Media, Manfaat Media, Pengertian Strip Story, Langkah-langkah Strip 

Story,Pengertian Hasil Belajar, Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

Pengertian PAI, Fungsi PAI, Surat At-Tin, Isi Kandungan Surat At-Tin, dan 

Sebab Turunnya Surat At-Tin.  

Bab III Metode Penelitian, desain penelitian, didalamnya diuraikan : jenis 

penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, metode dan tehnik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, didalam bab ini membahas 

tentang : deskripsi wilayah penelitian, penyajian hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V Penutup, dalam bab ini berisikan : kesimpulan dan saran. 

Daftar Pustaka 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Media  

1. Pengertian Media 

Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah beararti perantara atau 

pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan.6 

Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. AECT (Association og Education and 

Communication Tecnology,) memberi batasan tentang media sebagai segala 

bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 

Di samping sebagai sistem penyampai atau pengantar, media yang sering diganti 

dengan kata mediator adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam 

dua pihak dan mendamaikannya.7 

Donald P. Ely & Vernon S. Gerlach, mengemukakan pengertian media ada 

dua bagian, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit, bahwa media itu berwujud: 

grafik, foto, alat mekanik dan elektronik yang digunakan untuk menangkap, 

memproses serta menyampaikan informasi. Menurut arti luas, yaitu: kegiatan 

                                                           
6Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung : 

Alfabeta, 2013),  h.184. 
7Arif S.Sadiman, Dkk., Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.6. 
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yang dapat menciptakan suatu kondisi, sehingga memungkinkan peserta didik 

dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap baru.8 

Gerlach dan 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. 

Berdasarkan pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cendrung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.9  

Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik 

yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah media yang 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran.10    

Adapun menurut peneliti media adalah alat bantu dalam menyampaikan 

suatu materi pelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar, baik secara visual dan 

audio visual. Sebagai perantara atau penyapai pesan dari pengirim ke penerima 

agar mempunyai motivasi untuk belajar sehingga diharapkan dapat memperoleh 

hasil belajar lebih memuaskan.  

 

 

                                                           
8Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusyidiyah, Desain Pembelajaran Inovativ, (Jakarta:PT 

Raja Grafindo Persada,2016), h.122. 
9Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007),  h.3. 
10Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.243. 
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2. Ciri-ciri Media 

Adapun tiga ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media 

digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru 

tidak mampu (atau tidak efesien) melakukannya. 

a. Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau 

objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, vidio tape, 

audio, tape, disket komputer, dan flm. Suatu objek yang telah diambil gambarnya 

(direkam) dengan kamera atau vidio kamera dengan mudah dapat direproduksi 

dengan mudah kapan saja diperlukan. Dengan ciri fiksatif ini, media 

memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu 

tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. 

Ciri ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah 

direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap 

saat. Peristiwa yang kejadiannya hanya sekali dapat diabadikan dan disusun 

kembali untuk keperluan pembelajaran. 

b. Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki 

manipulatif kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada 

siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan gambar time-

lapse recording. Misalnya, begaimana proses larva menjadi kepompong kemudian 

menjadi kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik rekaman forografi terebut. Di 
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samping dapat dipercepat, suatu kejadian dapat pula diperlambat pada saat 

menayangkan kembali hasil suatu rekaman video misalnya, proses loncat galah 

atau reaksi kimia dapat dianati melalui bantuan kemampuan manipulatif dari 

media. Demikian pula, suatu aksi gerakan dapat direkam dengan foto kamera 

untuk foto, Pada rekaman gambar hidup (video, motion film) kejadian dapat 

diputar mundur. Media (rekaman video atau audio) dapat diedit sehingga guru 

hanya menampikan bagian-bagian penting/utama dari ceramah, pidato, atau 

urutan suatu kejadian dengan memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan, 

Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh 

karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau 

pemotongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan 

penafsiran yang tentu saja akan membingungkan dan bahkan menyesatkan 

sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak dinginkan  

Manipulasi kejadian atau objek dengan jalan mengedit hasil rekaman dapat 

menghemat waktu. Proses penanaman dan panen gandum, pengolahan gandum 

menjadi tepung, dan penggunaan tepung untuk membuat roti dapat dipersingkat 

waktunya dalam suatu urutan rekaman video atau film yang mampu menyajikan 

informasi yang cukup bagi siswa untuk mengetahui asal usul dan proses dari 

penanaman bahan baku tepung hingga menjadi roti. 

c. Ciri Distributif ( Distributif Property) 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kajian tersebut di sajikan 

kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama 
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mengenai kejadian itu. Dewasa ini, distribusi media tidak hanya terbatas hanya 

pada satu kelas atau beberapa kelas pada sekolah-sekolah di dalam suatu wilayah 

tertentu, tetai juga media itu misalnya rekaman vidio,audio, disket komputer dapat 

disebar ke seluruh penuru tempat yang diinginkan kapan saja.  

Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, ia dapat direproduksi 

seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan di berbagaii tempat atau 

digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. Konsistensi informasi yang 

telah direkam akan terjamin sama atau hampir sama dengan aslinya.11 

3. Fungsi Media 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (Guru) menuju penerima (siswa). Dalam kegiatan interaksi 

antar siswa dan ligkungan, fungsi media dapat  diketahui berdasarkan kelebihan 

media dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran.12 

Rowentree berpendapat bahwa fungsi media pembelajaran adalah : 1) 

membangkitkan motivasi belajar, 2) mengulang apa yang dipelajari, 3) 

menyediakan stimulus belajar, 4) mengaktifkan respon belajar, 5) memberikan 

balikan dengan segera, dan 6) menggalakan latihan yang serasi.13 

McKhnown mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, yaitu: 1) 

mengubah titik berat pendidikan formal, yaitu dari pendidikan yang menekankan 

pada instruksional akademis menjadi pendidikan yang mementingkan kebutuhan 

                                                           
11Azhar Arsyad Edisi Revisi , Media Pembelajaran, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 

2007),  h.3. 
12Hamdani, Strategi  Belajar Mengajar, h.245-246.  
13Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusyidiyah, Desain Pembelajaran Inovativ, h.132.  
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kehidupan pelajar, 2) membangkitkan motivasi belajar, 3) memberikan kejelasan, 

dan 4) memberikan rangsangan.  

Gerlach & Ely berpendapat ada tiga kelebihan kemampuan media adalah 

sebagai erikut : 

a. Kemampuan Fixsatif, artinya dapat menangkap, meyimpan, dan menamikan 

kembali suatu objek atau kejadian.  

b. Kemapuan manipulatif, artinya media dapat menampikan kembali objek atau 

kejadian dengan berbagai perubahan (manipulasi) sesuai keperluan. 

c. Kemampuan distributif, artinya media mampu menjanngkau audien yang besar 

jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak misalnya siaran TV atau 

audio.14 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa media  pembelajaran memeiliki 

fungsi yang sanngat penting yaitu sebagai pembawa informasi dan pencegah 

terjadinya hambatan proses pembelajaran, sehinga informasi atau pesan dari 

komikator dapat sampai kepada komunikan secara efektif dan efisien.  

4. Manfaat Media 

Adapun manfaat media menurut Sudjana & Rivai mengemukakan manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu:  

a. pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motifasi belajar.  

                                                           
14Hamdani, Strategi  Belajar Mengajar, h.245-246. 
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b. bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

c. metode mengajar akan lebih berariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleg guru, sehingga  siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran.  

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.15 

Hamalik merincikan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar 

siswa yaitu:  

a. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme.  

b. Memperbesar perhatian siswa  

c. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh karena 

itu membuat pelajaran lebih mantap 

d. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri dikalangan siswa. 

e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan continue, terutama melalui gambar 

hidup. 

 

                                                           
15Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h.27-28. 
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f. Membantu tumbuhnya pengertian yang dappat membantu perkemangan 

kemampuan berbahasa. 

g. Memberikanpengalaman yang tidak mudah diproleh dengan cara lain, dan 

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 

B. Strip Story  

1. Pengertian Srip Story 

Strip Story merupakan potongan-potongan kertas yang sering diunakan 

dalam penajaran bahasa asing. Disamping murah dan amat mudah untuk dibuat, 

media strip story sederhana dan tidak memerlukan keterampilan khusus untuk 

menggunakannya.16 

Sedangkan menurut A. Munif chafi Strip Story adalah suatu media yang 

menggunakan kertas yang tertulis sebuah cerita atau wacana yang kemudian di 

potong-potong menjadi untaian kalimat yang belum jelas. Di dalam bahasa arab, 

media ini serisng di istilahkan dengan “al-Qissah al-muttaqaati’ah”.17 

Media Strip Story merupakan bagian dari media visualitas yang memerlukan 

pengllihatan siswa dalam menangkap setiap pelajaran, visualitas pesan, informasi 

atau konsep yang akan disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam 

berbagai bentuk seperti fhoto, gambar ilustrasi, sketsa / gambar garis, grafik, 

bagan, chart dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. Photo menghadirkan 

                                                           
16Azhar Arsyad Edisi Revisi , Media Pembelajaran, h.5. 
17Andi Zaenal, ”Media Strip Story”, https://sucitraweb.wordpress.com/2017/06/26/media-

strip-story/(dowland: 21.00wib, 8 September 2018). 

https://sucitraweb.wordpress.com/2017/06/26/media-strip-story/
https://sucitraweb.wordpress.com/2017/06/26/media-strip-story/
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ilustrasi melalui gambar yang hampir mirip dengan kenyataan sementara grafis 

merupakan refresentasi simbolis.18 

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa media Strip Story 

merupakan media atau kartu berisi tulisan yang berhubungan dengan konsep yang 

diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang menggunakan 

media ini sangat efektif untuk membangkitkan suasana belajar siswa karena 

pembelajaran dengan menggunakan Strip Story tidak hanya menggunakan media 

visual saja tetapi juga membutuhkan gaya kinestetik sehingga belajar terasa tidak 

kaku.  

2. Langkah-langkah Strip Story 

Adapun langkah-langkah media strip story menurut Azhar Arsyad yaitu : 

a. Guru memilih ayat –ayat Al-Qur’an yang bersambung dengan rapih, yang kira-

kira dapat dibagi rata ayat-ayat kepada siswa. 

b. Ayat-ayat tersebut ditulis atau diketik Arab dengan jelas (diatas kertas karton 

yang agak tebal). Dengan mengosongkan ruang ekstra antara satu ayat dengan 

ayat lainnya. 

c. Lembaran-lembaran ayat itu dipotong-potong menjadi satu kepingan 

kertas/karton untuk satu ayat(atau sebagian dari ayat). 

d. Potongan-potongan kertas/karton yang berisi ayat-ayat itu dibagikan secara 

acak kepada siswa. 

                                                           
18Eka Ayu Wulansari, “Penerapan Media Strip Story Terhadap Aktifitas Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Ayat Al-Qur’an Tentang Toleransi Kelas 

XII SMA Muhammadiyah 2 Palembang, “ (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017), h.11. 
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e. Guru meminta siswa menghafal ayat secara sekejab, siswa-siswa dilarang 

menulis apa-apa atau memperlihatkan kepada siswa lainnya. 

f. Guru meminta siswa agar kertas/karton mereka dikumpul kembali. 

g. Guru duduk dan tetap diam (kelas diharapkan tenang 1-2 menit). 

h. Guru meminta siswa untuk berdiri dari tempat duduknya (untuk kelas besar, 

murid dapat dibagi kedalam kelompok kecil). Kelompok ini dapat dibentuk 

dengan berdasarkan kepada “kesamaan (potongan) ayat yang telah diperoleh”, 

atau “berdasarkan urutan kesatuan ayat-ayat yang membentuk satu surah dalam 

Al-qur’an. 

i. Setelah menentukan cara atau dasar pengelompokan siswa akan berusaha 

mencari siswa yang akan bergabung dalam kelompoknya.  Apabila memilih 

cara yang pertama(berdasarkan ayat yang akan diperoleh) maka langkah 

berikutnya adalah menggabungkan seorang siswa dari masing-masing 

kelompok ke dalam satu kelompok baru, dengan demikian, kelompok baru 

tersebut telah memiliki semua potongan surat (ayat-ayat) Al-Qur’an yang akan 

disusun. 

j. Dengan bergabungnya siswa dalam kelompok itu, mereka sudah dapat 

memulai menyusun ayat-ayat itu secara berurutan. Siswa secara beriliran akan 

menyebut ayat yang dihafalnya.  

k. Setelah setiap kelompok menemukan urutan ayat-ayat yang benar dan disetujui 

oleh masing-masing anggota kelompoknya, guru dapat menugaskan kelompok-

kelompok itu agar masing-masing individu kelompok secara berurutan 

menyebut ayat yang dihafalnya sehingga berbentuk ayat yang terartur. Jika 
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waktu mengizinkan, siswa dapat ditugaskan untuk menulis ayat-ayat itu di 

dalam buku catatan mereka dengan jalan saling mendiktekan ayat-ayat yang 

dihafalnya. 

l. Setelah tugas-tugas itu selesai, guru sebaiknya memperlihatkan ayat-ayat utuh 

melalui OHP atau pada karton yang agak lebar.19 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar. 

Secara sederhana, yang dimaksud hasil belajara adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri 

merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu 

bentuk perubahan perilaku yang yang relatif menetap . dalam kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru menetapkan tujuan 

belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran.20 

Sudjana berpendapat bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya.21 

Hamalik berpendapat hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian dan sikap-sikap serta kemampuan peserta didik. 

Nawawi menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi-materi pelajaran di sekolah yang 

                                                           
19Azhar Arsyad Edisi Revisi , Media Pembelajaran, h.6. 
20Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2013), h.5. 
21Kunandar, Penialaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Dididk Berdasarkan 

Kurikulum 2013, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.62. 
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dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi 

pelajaran tertentu. 

Gagne mengemukakan lima kemampuan yang dikatakan sebagai hasil 

belajar yaitu: 1) keterampilan intelektual, 2) strategi kogniif, 3) sikap, 4) informasi 

ferbal, dan 5) keterampilan motorik.22 

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan dapat diketahui bahwa hasil 

belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses 

belajar mengajar.   

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun 

eksternal.23 

Ruseffendi mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

ke dalam sepuluh macam, yaitu : kecerdasan, kesiapan anak, bakat anak, 

kemampuan belajar, minat anak, model penyajian materi, pribadi dan sikap guru, 

suasana belajar, kompetensi guru, dan kondisi masyarakat. 

Sudjana berpendapat bahwa hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dalam diri siswa dan faktor yang 

datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Faktor  yang  datang  dari  diri  

 

                                                           
22Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar & Pembelajaran, (Bandung; PT Gelora Aksara 

Pratama, 2011) h.118. 
23Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, h.12. 
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siswa terutama kemampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. 

Wasliman berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik, 

yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor intrnal ini meliputi: 

kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.  

b. Faktor Eksternal 

Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.24 

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa hasil belajar siswa merupakan 

hasil dari suatu proses yang didalamnya terlibat sejumlah faktor yang saling 

mempengaruhinya. Tinggi rendahnya hasil belajar seseorang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tersebut.  

D. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Sebelum membahas pengertian pendidikan agama islam, penulis akan 

terlebih dahulu mengemukakan arti pendidikan pada umumnya. Istilah pendidikan 

dalam Islam sering diungkapkan dalam bentuk al-tarbiyah, al-ta’lim, al-ta’dib 

dan al-riyadlah.  

                                                           
24Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, h.12. 
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Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan yang dilakukan secara sadar oleh 

si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 

terbentuknya keperibadian yang utama. 

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan yaitu tuntunan di dalam 

hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

yang setinggi-tingginya.25 

Pendidikan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pendidikan agama 

islam. Adapun kata islam dalam istilah pendidikan islam menunjukan sikap 

pendidikan tertentu yaitu pendidikan yang memiliki warna-warna islam, berikut 

ini beberapa definisi mengenai pendidikan agama islam. 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, ajaran 

agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain 

dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud 

kesatuan dan persatuan bangsa.26 

Zakiyah Darajat berpendapat bahwa pendidikan agama Islam yaitu suatu 

usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

                                                           
25Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.4. 
26Abdul Majid, dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam berbasis Kompetensi, 

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.131. 
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memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.27 

Tayar Yusuf  berpendapat pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar 

generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan 

keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia yang bertaqwa 

kepada Allah SWT. 

Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara keseluruhannya dalam 

lingkup Al-Qur’an dan Al-hadits, keimanan, akhlak, fiqh/ibadah, dan sejarah, 

sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam 

mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan 

manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya 

maupun lingkungannya (hablun minallah wa hablun minannas). 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989 Pasal 39 ayat 2 

ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib 

memuat: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan Agama, (c) pendidikan 

kewarganegaraan. Dari isyarat pasal tersebut dapat diahami bahwa bidang study 

pendidikan agama, baik agama Islam maupun agama lainnya merupakan 

komponen dasar/ wajib dalam kurikulum pendidikan nasional.28 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditentukan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembelajaran PAI, yaitu: 

                                                           
27Heri Gunawan, Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h.201.  
28Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), h.19-20.  
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a. PAI sebagai usaha sadar yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran, dan 

latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak 

dicapai. 

b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan. 

c. Guru PAI yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan secara 

sendiri terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan PAI 

d. Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta 

didik, disamping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi juga 

sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial.29 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan dapat diartikan bahwa pendidikan 

agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan 

ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah 

ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

2. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Agama merupakan masalah yang abstrak, tetapi dampak/pengaruhnya akan 

tampak dalam kehidupan yang kongkret. Agama dalam kehidupan sosial 

mempunyai fungsi sebagai sosialisasi individu, yang berarti bahwa agama bagi 

seorang anak akan mengantarkannya menjadi dewasa. Sebab untuk menjadi 

dewasa seseorang memerlukan semacam tuntunan umum untuk mengarahkan 

aktifitasnya dalam masyarakat dan juga merupakan tujuan pengembangan 

                                                           
29Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, h.19-20. 
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kepribadian, dan dalam ajaran islam inilah anak tersebut dibimbing pertumbuhan 

jasmani dan rohaninya dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, 

mengasuh dan mengawasi berlaku ajaran Islam.30 

Menurut Zakiyah Darajat fungsi agama itu adalah : 

a. Memberikan bimbingan dalam hidup 

Pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup 

segala unsur-unsur pengalaman, pendidikan dan keyakinan yang didapatinya 

sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian 

yang harmonis, di mana segala unsur-unsur pokoknya terdiri dari pengalaman-

pengalaman yang menentramkan batin, maka dalam menghadapi dorongan-

dorongan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat rohani dan sosial, ia 

akan selalu tenang  

b. Menolong dalam menghadapi kesukaran 

Kesukaran yang paling sering dihadapi orang adalah kekecewaan. Apabila 

kekecewaan terlalu sering dialaminya, maka akan membawa orang itu kepada 

perasaan rendah diri. Kekecewaan-kekecewaan yang dialaminya itu akan 

sangat menggelisahkan batinnya. 

c. Menentramkan batin 

Apabila dalam keluarga tidak dilaksanakan ajaran agama, dan pendidikan 

agama kurang mendapat perhatian orang tua. Anak-anak hanya didik dan 

diasuh agar menjadi orang yang pandai, tetapi tidak dididik menjadi orang baik 

                                                           
30Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, h  21-22. 



25 
 

dalam arti sesungguhnya, maka hal ini akan menyebabkan kegelisahan dan 

kegoncangan jiwa dalam diri anak.31 

Kurikulum pendidikan agama islam untuk sekolah/madrasah berfungsi 

sebagai berikut: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.  

b. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat. 

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.  

d. Perbaikan, yaitu untuk memeperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.  

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hala negatif dari lingkungannya atau 

dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

f. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan 

fungsionalnya. 

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus 

dibidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.32 

                                                           
31Abdul Majid, dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam berbasis Kompetensi, h.134-

135. 
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3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan agama Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan intelektual saja, melainkan segi penghayatan juga pengamalan serta 

pengaplikasiannya dalam kehidupan dan sekaligus menjadi pegangan hidup.33 

Kemudian secara umum pendidikan agama Islam bertujuan untuk 

membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang mencerminkan ajaran-ajaran 

Islam dan bertaqwa kepada Allah, atau “hakikat tujuan pendidikan Islam adalah 

terbentuknya insankamil”. 

Pendidikan agama Islam disekolah/madrasa bertujuan untuk menbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehinga menjadi manusia muslim yang terus berkembanag dalam hal keimanan, 

serta untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yanng lebih tinggi. 

Ahmad D.Marimba mengatakan, menurtnya tujuan pendidikan (Agama) 

Islam adalah terciptanya orang yang berkepribadian muslim. Tujuan pendidikan 

agama Islam adalah sesuatu yang ingin dicapai setelah melakukan serangkaian 

proses pendidikan agama Islam disekolah atau madrasah.34 

 

                                                                                                                                                               
32Abdul Majid, dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam berbasis Kompetensi, h.134-

135. 
33Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, , h.20. 
34Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, h.205. 
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Zakiyah Daradjat mengemukakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam 

adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. 

Selama hidupnya, dan matipun tetap dalam keadaan muslim.35 

Pendapat ini didasari firman Allah Swt dalam surat Ali Imran ayat 102 

berbunyi: 

⧫ ⧫ 

❑⧫◆ ❑→  

 ⬧➔ ◆ ➔❑➔⬧ 

 ◆ ⧫❑☺  

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah 

sebenar-benarnya taqwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan 

muslim”. (Q.S Ali Imran 102).36 

 

Abdul Fatah Jalal mengatakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam 

adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah yang bertaqwa. Jalal 

mengatakan, tujuan pendidikan ini akan melahirkan tujuan-tujuan khusus. 

Berdasarkan pendapat diatas mengandung pengertian bahwa pendidikan 

agama Islam bertujuan mempersiapkan manusia agar mampu beribadah 

sebagaimana yang dimaksud itu, agar ia menjadi hamba Allah yang bertakwa. 

Sehingga pada akhrnya apabila ia mati dalam keadaan Islam (berserah diri) serta 

mendapat ridho Allah SWT. 

 

 

 

 

                                                           
35Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, h.20-21. 
36Departemen Agama RI. Al-Qur’an Tajwid dan terjemahan. (Solo: Abyan, 2014), h . 63. 



28 
 

E. Surat At-Tin 

1. Surat At-Tin ayat 1-8 

يتُون ﴿ ﴿1َوالت ِّينِّ َوالزَّ ينِّينِّ سِّ بنِّ ﴿2﴾ َوُطورِّ ْنَساَن فِّي  3﴾ َوٰهذَا البَلَدِّ االَمِّ ﴾ لَقَْد َخلَْقنَا االِّ

يم ﴿ ﴾ اال  ال ذين ٰامنوا وعملواالصّٰلٰحت فَلَُهم 5﴾ ثُم  رددنه اسفل سافلين ﴿4اَْحَسنِّ تَْقوِّ

ين ﴿6َغيُر َممنُون ﴿اَْجٌر  بَُك بَْعدُ بِّالد ِّ ين ﴿7﴾  فََما يَُكذ ِّ مِّ  ﴾8﴾ اََليَس هللاُ بِّاَْحَكمِّ الٰحكِّ

 

Artinya : “Demi buah Tin dan buah Zaitun, dan demi bukit sinai, dan demi 

kota (Mekah) ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia 

dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat 

yang serendah-rendahnya (Neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal sholeh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 

Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah 

(adanya keterangan-keterangan) itu? Bukankan Allah Hakim yang seadil-

adilnya?”. (Qs. At-Tin : 95).37 

 

2. Kandungan Surat At-Tin 

a. Ayat Pertama 

Tin adalah buah yang enak dan lembut secara cepat dicerna. Ia menjadi obat 

yang banyak manfaatnya, mempeluas fisik, mengecerkan dahak, membersihkan 

dinjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan 

dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki 

keistimewaan karena kandungan minyaknya yang belimpah sehingga dapat 

dipergunakan di daeah yang kurang memiliki minyak. 

b. Ayat Kedua 

Gunung Sinai terletak di Semenanjung Sinai, lintasan antara Tanah Mesir ke 

Israil, Arab, dan Mesopotamia.Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal 

dengan nama Jabal Musa (Gunung Nabi Musa), karena di tempat ini, Nabi Musa 

meneima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam mi’raj, 

                                                           
37Departemen Agama RI. Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h . 63. 
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Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan salat sebagai 

penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. 

c. Ayat Ketiga 

Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang 

aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. 

Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura’ dan tanah yang aman. Kota ini 

banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim a.s. 

d. Ayat Keempat 

Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian 

manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki 

akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang 

sehingga tampak indah, cantik, dan melakukan untuk melakukan kegiatan. 

Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu 

menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Pabila 

manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain 

rihani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik 

dan yang buruk. 

e. Ayat Kelima 

Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat 

turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya telah keluar dari 

aturan yang telah ditetapkan oleh Alloh melalui Rasul-Nya. 
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f. Ayat Keenam 

 Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan 

melaksanakan amal salih. Orang yang demikian itua kan selamat dari kehinaan 

dunia dan akhirat. 

g. Ayat Ketujuh 

 Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia 

yang baik dan buruk. Manusi aseharusnya tidak meragukan adanya hari 

pembalasan, karena Alloh sudah menunjukan bukti-buktinya. Alloh memberikan 

akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaan-Nya, dan hati untuk 

merasakan iman. Pertanyaan Alloh itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat 

agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. 

h. Ayat Kedelapan 

Allah SWT adalah Yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan 

pengatur segala urusan .Alloh yang memberi keputusan atas segala persoalan. 

Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilan-Nya. 

Pengadilan Alloh adalah sebaik-baik pembuat keputusan. 

 Alloh SWT Maha Pengasih kepada hamba-Nya. Ia senantiasa 

mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih 

melakukan dosa, maka karena keadilan-Nya, manusia akan menanggung akibat 

dan pembalasan atasdosanya itu. Alloh SWT juga telah menyiapkan kenikmatan 

bagi orang yang menjalankan syari’atnya38 

 

                                                           
38Imam Ibnu Katsir, 2010, Tafsir Surat At-Tin, (Online),   (https://imnasution.files 

.wordpress.com/2013/06/tafsir-surat-at-tiin.pdf, diakses 12 september 2018). 
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3. Sebab-Sebab Turunnya Surat At-Tin 

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari al-‘Aufi yang bersumber dari Ibnu 

‘Abbas bahwa firman Allah at-Tiin ayat 5 “kemudian Kami kembalikan Dia ke 

tempat yang serendah-rendahnya” mengandung arti dikembalikan ke tingkat 

pikun (seperti bayi lagi). Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah saw pernah 

ditanya tentang kedudukan orang-orang pikun. Maka Allah menurunkan ayat 

selanjutnya (at-Tiin ayat 6), yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan 

beramal sholeh sebelum pikun, akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. 

Intinya surah at-Tin turun berkaitan  dengan pertanyaan para sahabat 

tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Melalui surah at-Tin, Allah Swt. 

menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal saleh akan senantiasa 

mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun.39 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Iwan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan 

Baru tahun 2011, dengan judul “Pengaruh Media Strip Story dalam pembelajaran 

Fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekan Baru”. Penelitian tersebut merupakan 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan penelitian eksperimen. Dan hasilnya 

membuktikan bahwa penggunaan media Strip Story dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekan Baru.40 

                                                           
39Ana F.S, 2016, Artikel ku (isi kandungan surat At-tin), (Online), 

(http://anafariidatushshoolikhah.blogspot.com/2015/06/artikel-ku-isi-kandungan-qs-at-tin.html, 
diakses 12 september 2018). 

40Skripsi Iwan dengan judul “Pengaruh Media Strip Story dalam pembelajaran Fiqih di 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekan Baru”. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan 
Baru tahun 2011). 

http://anafariidatushshoolikhah.blogspot.com/2015/06/artikel-ku-isi-kandungan-qs-at-tin.html
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Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Iwan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Iwan bertujuan 

untuk melihat perbedaan hasil belajar Fiqih siswa dengan menerapkan media strip 

story, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan hanya bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak dengan menerapkan media strip story 

terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan persamaan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Iwan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

sama-sama menggunakan media strip story.  

2. Skripsi Ayu Yulafien program study pendidikan agama islam fakultas 

tarbiyah dan ilmu keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2015, 

dengan judul “Penggunaan media Strip Story pada Pembelajaran Al-Qur’an Al-

Hadis di Madrasah Tsanwiyah Negeri Rowokele Kecamatan Rowokele 

Kabupaten Kebumen Tahun pelajaran 2014/1015”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan dan bagaimana hasil belajar siswa dengan 

menggunakan media strip story di banding siswa dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional, Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan penelitian eksperimen PretestPoatest Countrol Grub 

Desain. Dan hasilnya membuktikan bahwa penggunaan media Strip Story dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran Al-Qur’an Al-Hadis. 41 

Perbedaan  penelitian yang dilakukan oleh Ayu Yuleafien dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada mata pelajaran serta tempat 

                                                           
41Skripsi Ayu Yuleafien, dengan rjudul “Penggunaan media Strip Story pada 

Pembelajaran Al-Qur’an Al-Hadis di Madrasah Tsanwiyah Negeri Rowokele Kecamatan Rowokele 
Kabupaten Kebumen Tahun pelajaran 2014/1015. (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 
2015). 
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dan waktu penelitian. Sedangkan persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah sama-sama menggunakan media strip story.  

3. Skripsi Adelia Putri, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Intan Bandar Lampung 2017, dengan judul “Pengaruh Penerapan Media 

Strip Story Terhadap Hasil Belajar Al-Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Campang Jaya Suka Bumi Bandar Lampung 

2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh media 

strip story terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits kelas IV Semester sGanjil di MI Darul Huda Campang Jaya Suka Bumi 

Bandar Lampung.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

penelitian eksperimen Pretest Poastest Countrol Grub Desain. Dan hasilnya 

membuktikan bahwa penggunaan media Strip Story berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa dalam pelajaran Al-Qur’an Al-Hadis kelas IV Semester Ganjil di MI 

Darul Huda Camspang Jaya Suka Bumi Bandar Lampung.  

Perbedaan  penelitian yang dilakukan oleh Adelia Putri dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada Jenjang Sekolah, Semester 

serta tempat dan waktu penelitian. Sedangkan persamaan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan media strip story dan 

ingin mengetahui apakah ada pengaruh media strip story terhadap hasil belajar 

siswa.42 

                                                           
42Skripsi Adelia Putri, dengan judul “Pengaruh Penerapan Media Strip Story Terhadap 

Hasil Belajar Al-Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Campang 
Jaya Suka Bumi Bandar Lampung, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Intan 
Bandar Lampung 2017). 
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4. Kerangka Berfikir 

Pengaruh media pembelajaran “strip story” terhadap mata pelajaran 

pendidikan agama islam materi Surat At-Tin adalah di sesuaikan dengan tujuan 

dan standar kompetensi dari materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

Disamping itu, berdasarkan tautan kurikulum, pembelajaran yang sesuai adalah 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa aktif, baik fisik maupun mental.  

Oleh karena itu, guru harus cermat dan cerdik untuk memilih strategi, 

metode, media, maupun teknik pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada 

hasil, tetapi juga pada proses. Beberapa alasan mengapa media pembelajaran 

“strip story” dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam materi Surat At-Tin 

dan upaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut : 

1. Melalui media “strip story” siswa dapat membangun pengetahuan secara aktif. 

Pengetahuan ditemukan , dibentuk dan dikembangkan oleh siswa, dan di bantu 

oleh guru.  

2. Dengan media “strip story”, siswa dapat mengembangkan kompetensi 

kecermatan dan ketelitian dalam memproduksi kembali pengetahuan yang telah 

diperolehnya. 

3. Melalui media pembelajaran “strip story”, siswa akan memperoleh hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam yang telah dimilikinya. Sehingga hasil belajar 

yang dimiliki dan dikuasainya akan dapat dipergunakan pada saat dibutuhkan, 

baik itu untuk berkomunikasi maupun memahami dimanapun dibutuhkan oleh 

siswa tersebut. 
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Secara skematis kerangka berfikir dalam penelitian dapat dilihat pada skema 

sebagaimana berikut : 

 

 

Gambar : 2.1 

Kerangka Berfikir 

5. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau proposisi yang akan diuji 

kebenaranya dan masih memerlukan pembuktian melalui suatu penelitian. 

Hipotesis harus diuji melalui reset dengan mengumpulkan data yang empiris. 

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ha : Adanya pengaruh media Strip Story pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama    Islam materi surat At-Tin di SD N 52 Kota Bengkulu. 

Ho : Tidak ada pengaruh media Strip Story pada mata pelajaran pendidikan 

agama islam materi surat At-Tin di SD N 52 Kota Bengkulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Pembelajaran  

Strip Story 

Hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam Materi Surat 

At-Tin  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang akan di gunakan  adalah penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan eksperimen. Pendekatan eksperimen adalah metode yang paling 

banyak dipilih dan paling produktif dalam penelitian menghasilkan bukti yang 

paling  benar  berkaitan dengan hubungan  sebab-akibat.43    

Penelitian kuantitatif  merupakan penelitian yang bekerja dengan data dan 

angka. Dalam penelitian ini berwujud bilangan yang kemudian dianalisis dengan 

menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis. Dalam 

penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dikarenakan hasil dari penelitian 

ini berupa angka-angka. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan (treatment) terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan. dalam penelitian eksperimen terdapat beberapa 

jenis eksperimen yaitu : 1) Pre-Eksperimental Design 2) True Eksperimental 

Design 3) Factorial Design, dan  4) Quasi Eksperimental Design.44  

Jenis Penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah Quasi 

Eksperimental Design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan 

dari True Experimental Design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang memngaruhi pelaksanaan eksperimen. 

                                                           
43Emzir.Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 2009),  h.64. 
44Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D.( Bandung: Alfabeta, 2014),  

h.73. 
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Hal ini dikarenakan penulis ingin mengetahui ada tidak pengaruh  media Strip 

Story terhadap hasil belajar  siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

materi Surat At-Tin di SD N  52 Kota Bengkulu. 

B. Waktu dan tempat penelitian  

Lokasi penelitian bertempat di SD N 52 Kota Bengkulu. Yang menjadi 

objek penelitian adalah siswa kelas V SD N 52 Kota Bengkulu. Objek yang 

nantinya akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V.C yang 

berjumlah 28 siswa yang diajarkan dengan media Strip Story, dan kelas V.A  yang 

berjumlah 28 siswa diajarkan media pembelajaran konvensional. Penelitian ini 

mulai dilakukan dari tanggal 29 September  sampai dengan 09 November 2018. 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, 

dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.45 

Populasi juga biasa sebut kelompok yang lebih besar jumlahnya dan 

biasanya yang dipakai untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di SD N 52 Kota 

Bengkulu yang berjumlah  115 siswa. 

 

 

 

                                                           
45Punaji Setyosari. Metode Penelitian Pendidkan dan Penegmbangan. (Jakarta: PT 

Kharisma Putra Utama. 2015), h.221. 
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Tabel 3.1 

Jumlah Populasi 

 

KELAS 
JUMLAH SISWA 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

V.A 14 14 28 

V.B 13 16 29 

V.C 11 17 28 

V.D 13 17 30 

JUMLAH  51 64 115 

 

2. Sampel  

Menurut Winarni sampel diartikan sebagai sembarang himpunan yang 

merupakan bagian dari populasi. Sedangkan menurut Arikunto dalam Winarni 

mengenai jumlah sampel apabila sampelnya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semuanya sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

sampelnya besar dapat diambil 10%-20% atau 20%-25% atau lebih.46 Dan 

menurut Ridwan 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 diteliti melainkan cukup dengan 

sampel yang mewakilinya.47 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive samplingatau sampel bersyarat. yaitu teknik pegambil 

berdasarkan pertimbangan adanya kesamaan yang sama. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kelas V SD Negeri 52 Kota Bengkulu. Peneliti  

mengambil sampel kelas V ini karena hasil belajar di kelas V masih kurang 

sehingga peneliti mudah mengetahui pengaruh hasil belajar dengan menggunakan 

                                                           
46Winarni Endang Widi. Penelitian Pendidikan, (Bengkulu: Putri Media, 2011), h.176. 
47Riduwan,dkk. Rumus dan Data Analisis Statistika,(Bandung: Alfabeta, 2013), h.240. 
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media strip story cara demikian dilakukan apabila anggota populasi dianggap 

homogen. 

Setelah terpilih kelas homogen, dilakukan pemilihan kelompok dengan 

pertimbangan yang ada, sebagai penetapan untuk memilih satu kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Sampel di dalam penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu 

kelas V.C berjumlah 28 siswa dan kelas V.A berjumlah 28 siswa. Jadi jumlah 

sampel yang di gunakan adalah 56 siswa. 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel  

 

KELAS 
JUMLAH SISWA 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

V. A 14 14 28 

V. C 11 17 28 

JUMLAH  25 31 56 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau teknik penelitian merupakan cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrumen penelitian 

merupakan alat penelitian atau alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan 

data tersebut. 

 

 

 

1. Observasi  
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Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara langsung 

kondisi objektif sasaran penelitian yang berkenaan dengan media srip story  pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Surat At-Tin  di SD N 52 Kota 

Bengkulu. 

2. Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dalam bentuk 

ganda yang terdiri dari 20 soal. Tes yang dilakukan terdiri dari dua tes yaitu: 

a. Preetest 

Dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam menerima 

pelajaran yang akan dipelajari. 

b. Posttest 

Dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menerima pelajaran yang telah 

dipelajari. Tes ini digunakan untuk memperoleh data mengenai hasil 

belajar siswa  pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Surat 

At-Tin di SD N 52 Kota Bengkulu. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Teknik Pengumpulan Data 
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Sumber data Jenis data Teknik 

pengumpulan 

data 

Instrumen 

data 

Siswa Hasil belajar 

sesudah dan 

sebelum dilakukan 

media Strip Story.  

Melaksanakan 

pree test dan 

post test 

Butir soal 

pilihan ganda 

 

3. Dokumentasi 

Dikumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dalam hal ini penulis 

mengumpulkan hal-hal yang mendukung penelitian, baik berupa deskripsi subjek 

penelitian, dokumen tentang siswa kelas V, dokumen keadaan siswa, keadaan 

guru, dan keadaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Penyusunan Instrumen 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

soal-soal tes berupa berupa pertanyaan tentang materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Tes yang diberikan berupa soal pre test  serta soal post test  kepada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

a. Skala tes. Tes terdiri dari 20 soal latihan, jika semua soal jawabannya 

benar, maka siswa akan mendapatkan nilai 100. 

b. Skor tes. Tiap tes mempunyai skor 5 poin. 

c. Bentuk tes yaitu objektif dengan memakai penilaian skala Likert.  

d. Kisi-kisi tes, sebagai berikut: 

Tabel 3.4 
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Kisi-kisi soal 

 

No Materi Butir Nomor Soal 

1 
 

Melafazkan Surat At-tin  

10 1, 2, 3, 4, 

5,6,7,8,9,10 

2 
 

Mengartikan masing-masing 

kata dalam Surat At-Tin 

15 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25,  

3 
 

Menjelaskan isi kandungan surat 

At-Tin.  

15 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40 

 

2. Uji Coba Instrumen  

a. Uji Validitas 

Validitas/kesahihan adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen 

yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur.48 Dalam rangka untuk 

mengetahui baik atau tidaknya suatu soal perlu adanya uji coba (tri out) suatu soal 

validitas suatu item. Untuk itu soal terlebih dahulu diuji cobakan kepada 30 

sorang siswa di luar sampel yakni diujikan di kelas V.D. Pelaksanaan uji validitas 

soal dilakukan kepada 30 siswa sebagai responden yang terdiri dari 40 item soal. 

Dari hasil skor soal dapat di perhitungkan seperti tabel berikut: 

 

 

 

 

                                                           
48Suharsimi Arikunto. Manajemen Penelitian, (Jakarata: Rineka Cipta,2013), h.167. 
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Tabel 3.5 

Pengujian Validitas Item Soal No.1 (Valid) 

No X Y X2 Y2 XY 

1 1 27 1 729 27 

2 1 17 1 289 17 

3 1 20 1 400 20 

4 1 40 1 1600 40 

5 1 22 1 484 22 

6 1 13 1 162 13 

7 1 37 1 1444 37 

8 1 32 1 1024 32 

9 0 17 0 289 0 

10 1 38 1 1369 38 

11 1 33 1 1089 33 

12 0 18 0 324 0 

13 0 17 0 289 0 

14 1 25 1 625 25 

15 1 31 1 961 31 

16 1 24 1 576 24 

17 1 36 1 1296 36 

18 1 15 1 225 15 

19 0 18 0 324 0 

20 0 20 0 400 0 

21 1 38 1 1444 38 

22 0 27 0 729 0 

23 1 33 1 1089 33 

23 1 32 1 1024 32 

25 1 32 1 1024 32 

26 0 25 0 625 0 

27 1 36 1 1296 36 

28 1 36 1 1296 36 

29 1 19 1 361 19 

30 1 37 1 1369 37 

∑ 22 845 22 26663 690 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dicari validitas soal nomor 1 dengan 

menggunakan rumus product moment sebagai berikut: 
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rxy =
( )( )

( ) ( ) }}{{
2222 yyNxxN

yxxyN

−−

−

 

rxy =
(30 𝑥 690)−(22 𝑥 845)

√{660−486}{799890−714025}
 

rxy =
2110

√176 𝑥 85865 
 

rxy =
2110

√15112240
 

rxy =
2110

3887,44
 

rxy =0,543 

perhitungan validitas item soal dilakukan dengan penafsiran koefisien 

korelasi, yakni rxyhitung di bandingkan dengan rtabel taraf signifikan 5%. Adapun 

nilai rtabel adalah 0,36. Apabila rxy hitung lebih besar atau sama maka dapat 

dikatakan valid. Berdasarkan hasil hitung di ketahui rxy= 0,543 lebih besar dari 

rtabel = 0,361. Maka, item soal nomor 1 dinyatakan valid.  

 

 

 

Tabel 3.6 

Pengujian Validitas Item Soal No. 9 ( Tidak Valid) 
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No X Y X2 Y2 XY 

1 1 27 1 729 27 

2 1 17 1 289 17 

3 1 20 1 400 20 

4 1 40 1 1600 40 

5 0 22 0 484 0 

6 0 13 0 162 0 

7 1 37 1 1444 37 

8 0 32 0 1024 0 

9 1 17 1 289 17 

10 1 38 1 1369 38 

11 1 33 1 1089 33 

12 0 18 0 324 0 

13 1 17 1 289 17 

14 0 25 0 625 0 

15 1 31 1 961 31 

16 0 24 0 576 0 

17 1 36 1 1296 36 

18 1 15 1 225 15 

19 1 18 1 324 18 

20 1 20 1 400 20 

21 1 38 1 1444 38 

22 1 27 1 729 27 

23 1 33 1 1089 33 

24 1 32 1 1024 32 

25 1 32 1 1024 32 

26 1 25 1 625 25 

27 1 36 1 1296 36 

28 1 36 1 1296 36 

29 0 19 0 361 0 

30 1 37 1 1369 37 

∑ 23 845 23 26663 692 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dicari validitas soal nomor 9 dengan 

menggunakan rumus product moment sebagai berikut: 

rxy =
( )( )

( ) ( ) }}{{
2222 yyNxxN

yxxyN

−−

−
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rxy =
(30 𝑥 692)−(23 𝑥 845)

√{690−529}{799890−714025}
 

rxy =
1325

√161 𝑥 85865 
 

rxy =
1325

√13824265
 

rxy =
1325

3718,09
  

rxy =0,356 

Perhitungan validitas item soal dilakukan dengan penafsiran koefisien 

korelasi, yakni rxy hitung di bandingkan dengan rtabel taraf signifikan 5%. Adapun 

nilai rtabel adalah 0,361. Apabila rxy hitung lebih besar atau sama maka dapat 

dikatakan valid. Berdasarkan hasil hitung di ketahui rxy= 0,356 lebih kecil dari 

rtabel = 0,361. Maka, item soal nomor  9 dinyatakan tidak valid. Selanjutnya 

untuk mengetahui item soal secara keseluruhan akan dianalisis menggunakan 

SPSS versi 16, maka hasil uji validitas soal tes secara keseluruhan adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Soal Tes Secara Keseluruhan 

No. 

Item 

r hitung r  tabel 

(taraf signifikan 

5%) 

Keterangan  
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Soal 

1.  0,543 0,361 VALID 

2.  0,526 0,361 VALID 

3.  0,446 0,361 VALID 

4.  0,448 0,361 VALID 

5.  0,387 0,361 VALID 

6.  0,387 0,361 VALID 

7.  0,585 0,361 VALID 

8.  0,478 0,361 VALID 

9.  0,356 0,361 TIDAK VALID 

10.  0,222 0,361 TIDAK VALID 

11.  0,585 0,361 VALID 

12.  0,526 0,361 VALID 

13.  0,585 0,361 VALID 

14.  0,376 0,361 VALID 

15.  0,526 0,361 VALID 

16.  0,222 0,361 TIDAK VALID 

17.  0,235 0,361 TIDAK VALID 

18.  0,585 0,361 VALID 

19.  0,235 0,361 TIDAK VALID 

20.  0,406 0,361 VALID 

21.  0,526 0,361 VALID 

22.  0,543 0,361 VALID 

23.  0,488 0,361 VALID 

24.  0,406 0,361 VALID 

25.  0,585 0,361 VALID 

26.  0,356 0,361 TIDAK VALID 
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27.  0,219 0,361 TIDAK VALID 

28.  0,219 0,361 TIDAK VALID 

29.  0,222 0,361 TIDAK VALID 

30.  0,272 0,361 TIDAK VALID 

31.  0,235 0,361 TIDAK VALID 

32.  0,222 0,361 TIDAK VALID 

33.  0,222 0,361 TIDAK VALID 

34.  0,235 0,361 TIDAK VALID 

35.  0,356 0,361 TIDAK VALID 

36.  0,222 0,361 TIDAK VALID 

37.  0,235 0,361 TIDAK VALID 

38.  0,356 0,361 TIDAK VALID 

39.  0,356 0,361 TIDAK VALID 

40.  0,222 0,361 TIDAK VALID 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah item soal tes 

yang dinyatakan valid yaitu 20 item soal, sedangkan 20 item soal dinyatakan tidak 

valid. Selain berdasarkan  tabel diatas, adapun 20 soal yang dinyatakan tidak valid 

juga dikarenakan item soal terlalu sulit bagi siswa yakni, pilihan jawaban terlalu  

panjang karena adanya kecendrungan peserta didik untuk memilih jawaban yang 

paling panjang, karena seringkali jawaban yang lebih panjang itu lebih lengkap 

dan merupakan kunci jawaban. 

Selain itu butir materi soal bergantung pada jawaban soal sebelumnya 

menyebabkan peserta didik yang tidak dapat menjawab soal sebelumnya tidak 

akan menjawab dengan benar soal berikutnya, dan terlalu banyak jawaban soal 
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pengecoh (distractor). Untuk itu 20 item soal yang dinyatakan valid digunakan 

menjadi soal post test dan pre test siswa dengan di urut menjadi soal berurut 1 

sampai soal nomor 20. 

b. Uji Reliabilitas 

Intrumen dikatakan reliabil jika memberikan hasil yang tetap atau ajek 

(konsisten) apabila diteskan berkali-kali.49 Untuk mengetahui reliabilitas soal, 

peneliti menggunakan pendekatan Single Test – Single Trial dengan 

menggunakan Formula Spearman-Brown Model Gasal Genap.Untuk mengetahui 

soal-soal tersebut reabil atau tidak dapat dilihat langka-langka sebagai berikut: 

1. Menjumlahkan skor-skor yang di miliki oleh item yang bernomor ganjil. 

Hasilnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada lampiran. 

2. Menjumlahkan skor-skor yang di miliki oleh item yang bernomor genap. 

Hasilnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada lampiran. 

3. Mencari (Menghitung) angka indeksis “r” product moment, antara variabel X 

(item soal yang bernomor ganjil) dengan variabel Y (item soal yang bernomor 

genap) rxy dan rhh atau r
11

22
 Hasil-hasil dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3.8 

Perhitungan-Perhitungan Untuk Memperoleh rxy = rhh=  r
𝟏𝟏

𝟐𝟐
 

 
SISWA SKOR ITEM XY X2 Y2 

X Y 

1 13 14 182 169 196 

2 9 8 72 81 64 

                                                           
49Anas sudijono. Evaluasi Pendidikan. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada 2013). h.213. 
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3 10 100 100 100 100 

4 20 20 400 400 400 

5 10 12 120 100 144 

6 8 5 40 64 25 

7 19 19 391 361 361 

8 16 16 256 256 256 

9 7 10 70 49 100 

10 19 18 342 361 324 

11 16 17 272 256 289 

12 8 10 80 64 100 

13 9 8 72 81 64 

14 12 13 156 144 169 

15 16 15 240 256 225 

16 12 12 144 144 144 

17 7 19 323 289 361 

18 9 6 54 81 36 

19 8 10 80 64 100 

20 9 11 99 81 121 

21 22 15 352 484 256 

22 16 12 176 256 121 

23 19 14 266 361 196 

24 27 23 667 841 529 

25 18 14 252 324 196 

26 16 9 144 256 81 

27 25 21 525 625 441 

28 29 323 361 289 910 

29 9 10 90 81 100 

30 19 18 342 261 324 

Jumlah 439 406 6600 7351 6112 
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     Dari tabel perhitungan diatas dapat diketahui N = 30 ∑X = 439, 

∑X = 406, ∑Y = 6600, ∑X 2=  7351, ∑Y 2= 612  Selanjutnya di 

substitusikan ke dalam rumus: 

    r
11

22
 =

( )( )

( ) ( ) }}{{
2222 yyNxxN

yxxyN

−−

−

 

  

 = 
(30 𝑥 6600)−(439 𝑥 406)

√{{30 𝑥 73510)−(439)2 }{(30 𝑥 6112)−(406)2}
 

= 
198000−178234

√{22050−192721}{183360−164836}
 

= 
19766

√27809 𝑥 18524
 

=
19766

√22696,56
 

 =
19766

22696,56
 

   =0,87 

 Jadi, r
11

22
 = 0,87 

Selanjutnya mencari (menghitung) koefisien Realiabilitas tes ( rttatau 

r11) dengan menggunakan rumus, sebagai berikut: 

r11  =
  2 𝐫

11

22

1+ 𝐫
11

22
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            =
2 𝐱  𝟎,𝟖𝟕

1+ 𝟎,𝟖𝟕
 

         =
1,74

1,87
 = 0,93  

Perhitungan reliabilitas soal dilakukan dengan cara mengkonsultasikan 

koefisien reliabilitas hitung dengan nilai kritik atau standar reliabilitas. 

 

Tabel 3.9 

Koefisien Alfa 

 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 

>0,90 Very Highly Reliable 

0,80-0,90 Haighly Reliable 

0,70-0,80 Reliable 

0,60-0,70 Marginally/Minimally Reliable 

0,60 Unacceptably Low Reliability 

 

    Adapun nilai kritik untuk reliabilitas soal adalah 0,70. Artinya, apabila 

koefisien reliabilitas hitung lebih besar atau sama dengan 0,70 maka soal tersebut 

dikatakan reliable.berdasarkan hasil hitung koefisien reliabilitas r11 = 0,94 dan 

koefisien reliabilitas tes 0,93 itu ternyata  lebih besar dari 0,70. Dengan demikian 

maka tes hasil belajar bidang studi Pendidikan Agama Islam tersebut dapat 

dinyatakan sebagai tes hasil brlajar yang Reliable. 

F. Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas Data 
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Sugiyono mengemukakan bahwa sebelum pengujian hipotesis dilakukan, 

terlebih dulu dilakukan pengujian normalitas data. Pengujian normalitas data ini 

untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji 

normalitas data menggunakan rumus Chi- kuadrat. Rumus menghitung Chi-

kuadrat adalah sebagai berikut: 

 

𝜒2= Σ(𝑓𝑜−𝑓ℎ)2𝑓ℎ 

Keterangan:  

χ2 = Chi-kuadrat  

fo = frekuensi yang diobservasi  

fh = frekuensi yang diharapkan  

Dalam penelitian ini uji normalitas yang dilakukan.apabila  sig ≥  0,05 maka 

dapat disimpulkan  bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Sugiyono mengemukakan bahwa sebelum pengujian hipotesis dilakukan, 

terlebih dulu dilakukan pengujian homogenitas data. Pengujian homogenitas data 

ini untuk mengetahui apakah data berdistribusi homogen atau tidak dengan rumus: 

   F=
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
50 

Untuk mengetahui homogen data apabila  sig ≥  0,05 maka dapat 

disimpulkan  bahwa data tersebut berdistribusi homogen. 

H. Teknik Analisis Data 

                                                           
50Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h.97. 
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Teknik analisis data adalah proses menyususn data agar dapat di tafsirkan 

dan di ketahui kebenaran data tersebut. Analisis data adalah proses menyusun data 

agar data tersebut dapat ditafsirkan. Oleh karena itu analisis data ini sangat 

penting dalam penelitian dan data yang telah diperoleh karena data tersebut    

tidakla ada maknanya tanpa analisis data. Di dalam metode penelitian ilmiah 

analisis data sangat penting karena karena dengan analisis data tersebut dapat 

diberikan arti yang berguna untuk memecahkan masalah di dalam penelitian, 

analisis data juga berguna untuk menggungkapkan seberapa besar pengaruh media 

strip story terhadap hasil belajar siswa. 

Dalam proses ini digunakan statistik yang salah satu fungsi pokoknya 

adalah menyederhanakan data penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian di 

kelompokan dan di tabulasikan sesuai dengan variabel masing-masing yaitu:  

Variabel X ( variabel bebas), yaitu media strip story. 

Variabel Y (variabel terikat) yaitu hasil belajar. 

Untuk mengukur kegiatan x dan y dan membuktikan hasil penelitian tentang 

pengaruh media strip story terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam materi surat At-Tin di SD Negeri 52 Kota Bengkulu. 

         Adapun teknik analisis yang di gunakan adalah analisis sebagai berikut. 

Untuk menguji komprasi dan rasio atau interval, dari dari hasil tes yang sudah di 

lakukan peneliti di kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan rumus 

Rumus t-test Separated Varians, : 

𝑡 =
�̅�1−�̅�2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
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Keterangan: 

r  = Nilai kolerasi X1 dengan X2 

t   = nilai t hitung 

𝑋1
̅̅ ̅ = nilai rata-rata sampel pada kelas eksperimen 

𝑋2
̅̅ ̅ = nilai rata-rata sampel pada kelas kontrol 

𝑛1        = jumlah siswa kelas eksperimen 

𝑛2        = jumlah siswa kelas kontrol 

𝑠1
2        = varian kelas eksperimen 

𝑠2
2        = varian baku kelas kontrol.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51Sugiyono, Statistik untuk Peelitian, (al-fabeta,Bandung 2009), h.138. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 

1. Riwayat Singkat Berdirinya Sekolah Dasar Negeri 52 Kota Bengkulu 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 52 Kota Bengkulu terletak dijalan Jambu 

Prumnas Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu. SD Negeri 52 Kota Bengkulu 

berdiri pada tahun 1983. SD Negeri 52 Kota Bengkulu merupakan sekolah dengan 

kategori baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik gedung sekolah dan 

sarana prasarana sudah lengkap, seperti tersedianya ruang kepala sekolah, ruang 

kantor, ruang perpustakaan, ruang UKS dan ruang tata usaha (TU) yang bersih 

dan nyaman bagi siswa. Sedangkan dari non fisik SD Negeri 52 Kota Bengkulu 

sudah mempunyai akreditasi A. 

Saat ini, SD Negeri 52 Kota Bengkulu dipimpim oleh kepala sekolah Ibu 

Busi Rusmawati, S.Pd. Saat ini jumlah guru beserta staf yang ada di SD Negeri 52 

Kota Bengkulu ada 31 orang. 

2. Keadaan Guru dan Peserta Didik di SD Negeri 52 Kota Bengkulu 

Berikut adalah tabel keadaan jumlah guru dan siswa di SD Negeri 52 Kota 

Bengkulu: 

Tabel 4.1 

Daftar nama Guru di SD Negeri 52 Kota Bengkulu 

Tahun Ajaran 2018/2019 

No Nama Guru Jabatan 

1 Busi Rusmawati, S.Pd Kepala Sekolah 

2 Sarifah, S.Pd Wali Kelas IA 
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3 Halimah, S.Pd Wali Kelas IB 

4 Erma Nengsih, S.Pd Wali Kelas IC 

5 Jasmani Arleni, S.Pd Wali Kelas IIA 

6 Husna Megawati, S.Pd  Wali Kelas IIB 

7 Hj. Zumratul Aini, S.Pd Wali Kelas IIIA 

8 Partiwi, S.Pd Wali Kelas IIIB 

9 Rosmaladewi, S.Pd Wali Kelas IIIC 

10 Mahaliyah, S.Pd Wali Kelas IVA 

11 Fanni Agustinah, S.Pd Wali Kelas IVB 

12 Sugianti, S.Pd Wali Kelas IVC 

13 Irma Nuryatini, S.Pd Wali Kelas VA 

14 Jami’ah Hijah, S.Pd Wali Kelas VB 

15 Misdah, S.Pd Wali Kelas VC 

16 Dra. Nurmali Wali Kelas VD 

17 Marna Suzana S.Pd Wali Kelas VIA 

18 Dra. Herlina Kora Wali Kelas VIB 

19 Irene Agiyati, S.Pd Wali Kelas VIC 

20 Tati Hernaini, S.Pd Wali Kelas VID 

21 Maryati, M.Pd.I Guru Agama 

22 Sri Hartati, S.Pd Guru Agama 

23 Samtoro, S.Pd Guru Olahraga 

24 Hendro Nopian, S.Pd Guru Olahraga 
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25 Een Putri Yani, S.Kep Staff/Tu 

26 Neli Armis, S.Pd Staff/Tu 

27 Evi Lismayani, AP. Kom Staff/Tu 

28 Elperida Nainggolan, S.Pd Guru Kelas 

29 Welesti Haryani, A.Md Perpustakaan 

30 Misuah, S.Pd Guru Kelas 

31 Suriah Efendi Penjaga Sekolah 

(Dokumen SD Negeri 52 Kota Bengkulu) 

 

Tabel 4.2 

Daftar Jumlah Siswa di SD Negeri 52 Kota Bengkulu 

Tahun Ajaran 2018/2019 

No Kelas  Jumlah Jumlah Siswa 

L P 

1 1A 15 11 26 80 

2 1B 15 12 27 

3 1C 17 10 27 

4 2A 10 19 29 57 

5 2B 15 13 28 

6 3A 17 17 34 100 

7  3B 23 9 32 

8 3C 20 14 34 

9 4A 13 17 30 95 

10 4B 11 22 33 

11 4C 19 13 32 

12 5A 14 14 28 115 
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13 5B 13 16 29 

14 5C 11 17 28  

15 5D 13 15 30 

16 6A 16 11 27 112 

17 6B 16 12 28 

18 6C 12 17 29 

19   6D 20 8 28 

(Dokumen SD Negeri 52 Kota Bengkulu) 

 

 

 

 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah dasar Negeri 52 Kota Bengkulu 

a. Visi  

Terwujudnya sekoah yang mampu menjadikan siswa yang cerdas, kreatif, 

inovatif, religius, kompetitif, dan sadar lingkungan berdasarkan iman dan taqwa. 

b. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan keagamaan secaraefektif dengan 

potensi yang dimiliki untuk mempraktekkan pelaksanaan ibadah dalam 

kehidupan sehari-hari 

2) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan 

menyenangkan 

3) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih,indah dan nyaman 

4) Meningkatkan kedisiplinan seluruh sekolah 
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5) Mewujudkan hubungan kerjasama yang harmonis kondusif baik dalam 

lingkungan maupun diluar lingkungan sekolah 

6) Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi IMTAQ dan IPTEK 

7) Meningkatkan kompeten siswa agar mampu bersaing untuk melanjutkan 

kejejanjagan yang lebih tinggi 

8) Membangun citra sekolah sebagai mitra kerja yang terpercaya dimasyarakat 

c. Tujuan Sekolah 

Adapun tujuan dari SD Negeri 52 Kota Bengkulu yaitu: 

1) Menghasilkan tamatan lulusan yang memiliki prestasi yang baik 

2) Menghasilkan prestasi akademik dan non akademik 

3) Menghasilkan tamatan dan lulusan yang memahami dan mengamalkanisi Al-

Qura’an dalam kehidupan sehari-hari  

4) Menghasilkan tamatan atau lulusan yang mahir berbahasa inggris terutama 

dalam kehidupan sehari-hari 

5) Menghasilkan siswa yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa 

dan berakhlak mulia 

6) Menghasilkan siswa yang sehat jasmani dan rohani 

7) Menghasilkan siswa yang memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi 

8) Menghasilkan siswa yang memiliki kesadaran untuk menjaga sekolah dalam 

kebersihan, keindahan dan keteriban  

9) Kreatif, inovatif, kompetif terampil dan bekerja untuk mengembangkan diri 

terus menerus. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Data Hasil Pret Test 

Penelitian ini menggunakan prettest dan posttest yang diberikan pada kedua 

kelas, pret test dilaksanakan pada kedua kelas sebelum dilakukan penelitian 

dengan penggunaan media Strip Story, Prettest dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa dan sebagai tolak ukur penentuan sampel dalam 

penelitian. Adapun hasil Prettest terhadap keterampilan belajar siswa. 

 

 

 

a. Pretest Kelas Eksperimen  

Berdasarkan pret test kelas eksperimen dapat diketahui nilai tertinggi yang 

berhasil di peroleh pada kelas eksperimen yaitu 80 sedangkan nilai yang paling 

rendah yaitu 40. Deskripsi distribusi frekuensi hasil pret test kelas eksperimen 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi prettest siswa Kelas Eksperimen 

 

Interval  

Frekuinsi 

(fi) 

 

TitikTengah 

(Xi) Fi.xi  
76-80 3 78 234 

71-75 1 73 73 

66-70 4 68 272 

61-65 2 63 126 

56-60 6 58 348 

51-55 3 53 174 

46-50 5 48 240 
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40-45 4 43 172 

Jumlah 28 484 1639 

 

Dari tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa perolehan nilai pret test pada 

kelas eksperimen terdapat 4 peserta didik  yang  mendapat nilai pada rentang 40-

45, dan pada rentang 46-50 ada 5 peserta didik, pada rentang nilai 51-55 ada 3 

peserta didik,pada rentang nilai 56-60 ada 6, dan pada rentang 61-65 ada 2, pada 

pada rentang 66-70 ada 4, pada rentang 71-75 ada 1, dan pada renang 76-80 ada 3 

0rang. 

 

 

Nilai Tertinggi = 80 

Nilai terendah = 40 

𝑥 =  
∑ 𝐹. 𝑋

𝑁
=  

1639

28
= 58,5 =  59 

                SD = 
√∑ x2

𝑛
 = 

√102700

28
 =   √366 = 19,1 

Selanjutnya menetapkan kelompok atas, tengah, dan bawah dengan cara 

memasukan ke rumus sebagai berikut: 

      Atas/ tinggi  

    M + I.SD = 50 + 19,1 = 78,1    

      Tengah/sedang 

    M + I.SD = 59 - 19,1 = 39,9        

      Bawah/ Rendah 

Tabel 4.4 

Frekuensi Nilai Prettes Siswa Kelas V. C 
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No Nilai Prettes Katagori Frekuinsi Persentase 

1 78,1 ke atas Atas/tinggi 3 10,72% 

2 39,9-78,1 Tengah/Sedang 25 89,28% 

3 39,9 ke bawah Bawah/Rendah 0 0% 

Jumlah 28 100 

 

Selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk histogram guna 

memperlihatkan gambaran pret test kelas eksperimen dan dapat dilihat pada 

gambar 4.3 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1: Histogram hasil pret test kelas eksperimen 

b. Prettest Kelas Kontrol 

Berdasarkn pret test kelas Kontrol dapat diketahui nilai tertinggi yang 

berhasil di peroleh pada kelas kontrol yaitu 80 sedangkan nilai yang paling renda 

yaitu 40. Deskripsi distribusi frekuensi hasil pret test kelas kontrol adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi pret test siswa Kelas Kontrol 

 

 

Interval  

Frekuinsi 

(fi) 

 

TitikTengah Fi.xi  
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(Xi) 

76-80 2 78 156 

71-75 3 73 219 

66-70 3 68 204 

61-65 6 63 378 

56-60 3 58 174 

51-55 4 53 212 

46-50 2 48 96 

40-45 5 43 215 

Jumlah 28 484 1651 

 

Dari tabel 9  diatas dapat diketahui bahwa perolehan nilai prettest pada  

kelas kontrol terdapat 5 peserta didik yang mendapat nilai pada rentang 40-45, dan 

pada rentang 46-50 ada 2 peserta didik, pada rentang nilai 51-55 ada 4 peserta 

didik, pada rentang nilai 56-60 ada 3, dan pada rentang 61-65 ada 6, pada pada 

rentang 66-70 ada 3, pada rentang 71-75 ada 3, dan pada renang 76-80 ada 2 

orang. 

Nilai Tertinggi = 80 

Nilai terendah = 40 

                    𝑥 =  
∑ 𝐹.𝑋

𝑁
=  

1651

28
=  58,9  = 59 

           SD = 
√∑ x2

𝑛 
 = 

√106475

28
 =   √3802 = 61,6 

Selanjutnya menetapkan kelompok atas, tengah, dan bawah dengancara 

memasukan ke rumus sebagai berikut: 

      Atas/ tinggi  

    M + I.SD = 59 + 19,4 = 78,4    

      Tengah/sedang 

    M + I.SD = 59 - 19,4 = 39,6        
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      Bawah/ Rendah 

Tabel 4.6 

Frekuensi Nilai Prettes Siswa Kelas V. A 

 

No Nilai Prettes Katagori Frekuinsi Persentase 

1 78,4 ke atas Atas/tinggi 2 7,14% 

2 39,6-78,4 Tengah/Sedang 26 92,86% 

3 39,6 ke bawah Bawah/Rendah 0 0% 

Jumlah 28 100 

 

Selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk histogram guna memperlihatkan 

gambaran pret test kelas kontrol dan dapat dilihat pada gambar 4.6 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.2: Histogram hasil pret test kelas kontrol 

2. Hasil Belajar Posttest  

a. Posttest Kelas Eksperimen 

 Setelah diberi perlakuan di kelas eksperimen dengan menggunakan media 

strip story maka hasil belajar diambil dengan cara melakukan Posttest pada kelas 

eksperimen dengan nilai tertinggi yaitu 100 dan nilai terendah 60. Untuk lebih 

jelas mengenai deskripsi data hasil Posttest kelas eksperimen di bawah ini: 
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Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi posttest siswa Kelas Eksperimen 

 

Interval  

Frekuinsi 

(Fi) 

Titik Tengah 

(Xi) Fi.Xi  

96-100 4 98 392 

91-95 6 93 558 

86-90 5 88 440 

81-85 1 83 83 

76-80 9 78 702 

71-75 1 73 73 

66-70 1 68 68 

60-65 1 63 63 

Jumlah 28 644 2379 

 

Dari tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa perolehan nilai posttest pada 

kelas eksperimen terdapat 1 peserta didik yang mendapat nilai pada rentang nilai 

60-65 ada1 peserta didik,pada rentang nilai 66-70 ada 1, pada rentang 71-75 ada 

1, pada rentang 76-80 ada 9, pada rentang 81-85 ada 1, pada rentang 86-90 ada 5, 

pada rentang 91-95 ada 6, dan  pada rentang 96-100 ada 4.  

Nilai Tertinggi = 100 

Nilai terendah = 60 

                  𝑥 =  
∑ 𝐹.𝑋

𝑁
=  

2379

28
=  84,9 = 85 

        SD = 
√∑ x2

𝑛 
 = 

√213600

28
 =   √762 = 27,6 

Selanjutnya menetapkan kelompok atas, tengah, dan bawah dengancara 

memasukan ke rumus sebagai berikut: 
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                 Atas/ tinggi  

    M + I.SD = 85 + 27,6 = 112,6 

      Tengah/sedang 

    M + I.SD = 85 – 27,6 = 57,4        

      Bawah/ Rendah 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Frekuensi Nilai Prettes Siswa Kelas V. C 

 

No Nilai Prettes Katagori Frekuinsi Persentase 

1 112,6 ke atas Atas/tinggi 0 0% 

2 57,4-112,6 Tengah/Sedang 28 100% 

3 57,4 ke bawah Bawah/Rendah 0 0% 

Jumlah 28 100 

 

Selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk histogram guna memperlihatkan 

gambaran posttes kelas eksperimen dan dapat dilihat pada gambar 4.9 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.3: Histogram hasil posttes kelas eksperimen 

0

500

1000

1500

2000

2500

Frekuinsi

Titik Tengah

Fi.Xi



68 
 

b. Posttest Kelas Kontrol 

Berdasarkan hasil belajar posttest pada kelas kontrol yang di ajarkan tanpa 

menggunakan media strip story maka hasil belajar diambil dengan cara 

melakukan Posttest pada kelas kontrol dengan nilai tertinggi yaitu 80 dan nilai 

terendah 40. Untuk lebih jelas mengenai deskripsi data hasil Posttest kelas 

eksperimen di bawah ini: 

 

 

 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi posttes siswa Kelas kontrol 

 

Interval  

Frekuinsi 

(Fi) 

Titik Tengah 

(Xi) Fi.Xi  
76-80 2 78 156 

71-75 6 73 438 

66-70 4 68 272 

61-65 6 63 378 

56-60 4 58 232 

51-55 3 53 159 

46-50 2 48 96 

40-45 1 43 43 

Jumlah 28 484 1774 

 

Dari tabel 12 diatas dapat diketahui bahwa perolehan nilai posttest pada 

kelas Kontrol terdapat 1 peserta didik yang mendapat nilai pada rentang 40-45, 

pada rentang 46-50  ada 2 peserta didik, pada rentang nilai 51-55 ada 3 peserta 

didik, pada rentang nilai 56-60 ada 4, pada rentang 61-65 ada 6, pada rentang 66-

70 ada 4, pada rentang 71-75 ada 6, dan pada rentang 76-80 ada 2. 

Nilai Tertinggi = 80 
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Nilai terendah  = 40 

                    𝑥 =  
∑ 𝐹.𝑋

𝑁
=  

1774

28
=  63,3= 63 

           SD = 
√∑ x2

𝑛 
 = 

√121575

28
 =   √434 = 20,8 

Selanjutnya menetapkan kelompok atas, tengah, dan bawah dengancara 

memasukan ke rumus sebagai berikut: 

 

 

 

                             Atas/ tinggi  

    M + I.SD = 63 + 20,8 = 83,8 

      Tengah/sedang 

    M + I.SD = 63 – 20,8 = 42,2        

      Bawah/ Rendah 

Tabel 4.10 

Frekuensi Nilai Post tes Siswa Kelas V. A 

 

No Nilai Prettes Katagori Frekuinsi Persentase 

1 83,8 ke atas Atas/tinggi 0 0% 

2 42,2-83,8 Tengah/Sedang 27 96,43% 

3 42,2 ke bawah Bawah/Rendah 1 3,57% 

Jumlah 28 100 

 

 Selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk histogram guna 

memperlihatkan gambaran posttest kelas kontrol dan dapat di lihat pada gambar 

19 sebagai berikut: 
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Gambar 4.4: Histogram hasil posttest kelas kontrol 

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai tertinggi dan terendah yang 

berhasil dicapai peserta didik  pada posttes kelas sampel penelitian, baik 

eksperimen maupun kontrol menunjukan angka yang berbeda yaitu untuk kelas 

ekperimen nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 60. Sedangkan 

kelas kontrol nilai tertinggi adalah 80 sedangkan nilai terendah yaitu 40. 

Sementara nilai rata-rata yang di peroleh kelas kontrol 63 dengan standar deviasi 

sebesar 20,08. Sementara itu nilai rata-rata yang di peroleh kelas eksperimenl 

adalah 85 dengan standar deviasi sebesar 27,6. Hasil ini menunjukan bahwa 

perolehan nilai post test kelas eksperimen lebih tinggi dari pada perolehan nilai 

kelas kontrol. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar dengan 

menggunakan media strip story lebih tinggi dari pada rata-rata hasil belajar 

menggunakan media konvensional. 

C. Hasil Uji Prasyarat Analisis Data 

Pada bagian ini ada tiga tahap untuk mengetahui apakah media strip story 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Tahap yang di maksud yaitu 
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tahap pertama pengujian normalitas, tahap ke dua yaitu tahap pengujian 

homogenitas dan yang terakhir yaitu tahap pengujian hipotesis. 

1. Pengujian Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak.uji normalitas.52 Untuk melakukan uji normalitas 

data variabel dilakukan dulu tabulasi skor total. Dari tabulasi nilai Prettes, 

selanjutnya dilakukan analisis uji normalitas data dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

a. Menentukan jumlah kelas interval. Untuk pengujian normalitas dengan Chi 

Kuadrat ini, jumlah kelas interval ditetapkan = 5. Hal ini sesuai dengan 5 

bidang yang ada pada Kurve Normal Baku.  

b. Menentukan panjang kelas interval. 

b. Panjang kelas =
Data terbesar −  Data terkecil

5( Jumlah kelas interval)
 =

80−40

5
 = 8 

c. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuimsi, sekaligus tabel penolonguntuk 

menghitung harga Chi Kuadrad hitung. 

Tabel 4.11 

Tabel Penolong untuk Pengujuan Normalitas Data 

Dengan Chi Kuadrad 

 

Interval Fo Fh Fo-Fh Fo-Fh2 fo − fh2

fh
 

76-80 3 1 2 4 4 

                                                           
52ZenAmirudidin. 2010. Statistik Pendidikan.(Yogjakarta: Exsis Offset), h.127. 
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71-75 1 3 -2 4 1,3 

66-70 4 4 0 0 10 

61-65 2 4 -2 4 10 

56-60 6 4 2 4 10 

51-55 3 4 -1 1 0,25 

46-45 5 4 1 1 0,25 

40-45 4 4 0 0 0 

Jumlah 28 28 0 18 35,8 

 

 

Keterangan: 

fo = Frekuinsi/Jumlah hasil prettes. 

Fh = Frekuinsi yang diharapkan ( persentase luas tiap bidang dikalikan      

dengan n ) 

Fo-fh = Selisih data fo dengan fh. 

d. Menghitung fo ( frekuensi yang diharapkan)  

1) Baris pertama dari atas 2,7%  x 28 = 0,756 dibulatkan 

menjadi 1 

2) Baris kedua dari atas 13,53%  x 28= 3,78 dibulatkan menjadi 

3 
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3) Baris ketiga dari atas 13,53%  x 28= 3,78 dibulatkan menjadi 

4 

4) Baris empat dari atas 13,53%  x 28= 3,78 dibulatkan jadi 4 

5) Baris kelima dari atas 13,53%  x 28= 3,78 dibulatkan 

menjadi 4 

6) Baris keenam dari atas 13,53%  x 28= 3,78 dibulatkan 

menjadi 4 

7) Baris ketujuh dari atas 13,53%  x 28= 3,78 dibulatkan 

menjadi 4 

8) Baris kelapan dari atas 13,53%  x 28= 3,78 dibulatkan 

menjadi 4 

e. Memasukan harga fh ke dalam tabel kolom fh, sekaligus menghitung (fofh)2 

dan 
fo−fh2

fh
 adalah Chi Kuadrad (X2) bilang. 

f. Membandikan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrad tabel.   Bilaharga 

Chi Kuadrad hitungan lebih kecil dari pada Chi kuadrad tabel, maka distribusi 

data dinyatakan tidak normal  

     Dalam perhitungan ditemukan Chi kuadrat hitung 40,11 selanjutnya 

harga   ini di bandingkan dengan dk (derajat kebebasan) 28-1 = 27. berdasarkan 

tabel Chi Kuadrad, dapat di ketahui bahwa dk ( derajat kebebasan ) 28-1 = 27. 

Berdasar tabel Chi Kuadrat, dapat di ketahui bahwa bila dk = 27 di tetapkan dan 

kesalahan yang ditetapkan =5% maka harga Chi Kuadrad tabel =35,8 karena 

harga Chi Kuadrad hitung (35,8) lebih kecil dari harga Chi Kuadrad tabel maka 

distribusi data nilai statistik 28 siswa tersebut dinyatakan berdistribusi normal. 
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2. Homogenitas 

Bila dilihat dari rata-rata kemampuan prettes keduannya, kelas V C 

memperoleh nilai 59 sedangkan  kelas V A  memperoleh nilai 59 maka dapat 

dikatakan kemampuan kedua kelas seimbang atau sama. Untuk lebih 

membuktikannya maka dilakukan uji homogenitas dengan uji “F’. Sebelum 

menentukan kelas yang menggunakan media strip story. Pengujian homogen ini 

di lakukan untuk mengetahui apakah kedua data kelompok bersifat homogen atau 

tidak, sehingga diketahui bahwa kemampuan kedua kelas sama dan bisa dijadikan 

sampel penelitian. Adapun perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 

 

a. Mencari Varians (S1) Kelas V. A 

     S1
2=

N∑𝑌2−(N∑𝑌)2

N(N−1)
 

    =
28(102700) − (26600)2

28(28 − 1)
 

=
2875600 − 707560

756
 

= 2867 

    S= √2867 = 53,54 

b. Mencari Varians (S1) Kelas V. C 
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     S1
2=

N∑𝑌2−(N∑𝑌)2

N(N−1)
 

=
28(106475) − (23100)2

28(28 − 1)
 

=
2981300 − 533610

756
 

=
2447690

756
 

= 3237 

                     S= √3237 = 56,89 

c. Mencari Homogenitas Data terhadap Uji (F) 

                  F=
𝑆1 𝐵

𝑆1 𝐵
 

      F=
 56,89

53,54
 = 1,06 

Harga F hitung perlu dibandingkan dengan f tabel, dengan dk pembilang (28-

1)=27 dan dk penyebut (28-1)=27, dengan taraf kesalahan 5%, maka harga F tabel 

adalah 2,38. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel (1,06< 2,38), maka artinya 

varians homogen. 

3. Pengujian hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada hasil 

posttes kelas eksperimen atau kelas kontrol. Uji hipotesis yang digunakan adalah 

uji t karena berdasarkan hasil perhitungan yang secara ststistik data terdistribusi 

normal dan homogen. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dengan menggunaka rumus Separated Varians, yaitu: 
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a. Mencari Varians (S1) Kelas V. A 

     S1
2=

N∑𝑌2−(N∑𝑌)2

N(N−1)
 

=
28(121575) − (28.1825)2

28(28 − 1)
 

=
3404100 − 2611210

756
 

= 1.048,7 

     S= √1048,7 = 32,38 

 

 

 

 

b. Mencari Varians (S1) Kelas V. C 

     S1
2=

N∑𝑌2−(N∑𝑌)2

N(N−1)
 

=
28(213600) − (68040)2

28(28 − 1)
 

=
5980800 − 4629441

756
 

=
1351359

756
 

= 1787,5 

                     S= √1787,5 = 42,27 
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c. Mencari  Interpretasi Terhadap pengujian hipotesis 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√𝑠1
2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

=
85 − 63

√1787,5
28 

+
1048,7

28  

 

=
22

√63,83 + 37,45
 

=
22

√101,28
 

=
22

10,06
 = 2,18 

 

Nilai t di atas selanjutnya dibandingkan dengan dk=N1 + N2-2 =54. Dengan 

dk = 54 dan bila taraf kesalahan ditetapkan sebesar 5%, maka t-tabel = 2,021. 

Dengan demikian, thitung>ttabel(2,18> 2,021) yang berarti hipotesis kerja (Ha) dalam 

penelitian ini diterima, yaitu terdapat perbedaan hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam dengan menggunakan media strip story dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri 52 Kota Bengkulu. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini diadakan untuk mengetahui pengaruh media strip story 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam materi 

surat At-Tin di SD Negeri 52 Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Oktober  dengan 3kali pertemuan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar 
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serta materi yang sama. Dalam pelaksanaannya, terlebih dahulu diadakan prettest 

untuk mengetahui kondisi awal siswa setara atau tidak.  

Pada akhir penelitian atau setelah materi diajarkan diadakan posttest untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Berdasarkan data yang diperoleh, setelah 

penelitian dilaksanakan. Diperoleh data peningkatan hasil belajar ranah kognitif 

yang kemudian dianalisis dengan uji-t(t-test) dimana 42,27> 32,38 yang artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil belajar kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test 

dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Terdapat perbedaan hasil belajar 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi surat At-Tin dengan 

menggunakan media strip story menunjukkan bahwa media ini memiliki pengaruh 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri 52  Kota Bengkulu. 

Hasil ini didukung oleh beberapa teori yaitu: 

Gerlach dan 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. 

Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. 

Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cendrung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.53 

Donald P. Ely & Vernon S. Gerlach, mengemukakan pengertian media ada 

dua bagian, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit, bahwa media itu berwujud: 

                                                           
53Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007),  h.3. 
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grafik, foto, alat mekanik dan elektronik yang digunakan untuk menangkap, 

memproses serta menyampaikan informasi. Menurut arti luas, yaitu: kegiatan 

yang dapat menciptakan suatu kondisi, sehingga memungkinkan peserta didik 

dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap baru.54 

Berdasarkan data yang diperoleh pada kelas kontrol merupakan 

pembelajaran yang biasa dilakukan guru yaitu dengan ceramah dan dengan media 

konvensional. Hasil pengamatan pada siswa kelas kontrol menunjukkan bahwa 

siswa kurang  antusias  dalam mengikuti proses pembelajaran. Guru memang 

lebih mudah dalam mengkondisikan siswa untuk memperhatikan materi yang 

dibawakan, namun perhatian  siswa terhadap  materi  hanya terjadi pada menit-

menit  awal  pada proses pembelajaran. Selanjutnya perhatian siswa terhadap 

pembelajaran berkurang. Sedangkan  Pembelajaran pada  kelas eksperimen 

menggunakan media strip story.  

Media Strip Story merupakan potongan-potongan kertas yang sering 

diunakan dalam penajaran bahasa asing. Disamping murah dan amat mudah untuk 

dibuat, media strip story sederhana dan tidak memerlukan keterampilan khusus 

untuk menggunakannya.55 Jadi, pembelajaran yang menggunakan media ini 

sangat efektif untuk membangkitkan suasana belajar siswa karena pembelajaran 

dengan menggunakan Strip Story tidak hanya menggunakan media visual saja 

tetapi juga membutuhkan gaya kinestetik sehingga belajar terasa tidak kaku.  

                                                           
54Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusyidiyah, Desain Pembelajaran Inovativ, (Jakarta:PT 

Raja Grafindo Persada,2016) h.122. 
55Azhar Arsyad Edisi Revisi , Media Pembelajaran, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 

2007),  h.5. 
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 Sehingga hasil belajar pendidikan Agama Islam siswa kelas eksperimen 

menjadi lebih baik karena media strip story menjadikan siswa lebih aktif dan 

memberikan pengalaman yang berkesan bagi siswa. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa media strip story dapat mempengaruhi hasil belajar siswa pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Surat At-Tin di SD Negeri 52  Kota 

Bengkulu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh media strip story terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Surat At-Tin di SD Negeri 

52 Kota Bengkulu. Pengaruh media strip story dapat dilihat menggunakan uji-t 

dimana hasil dari analisis uji-t terdapat hasil hitung t = 2,18 sedangkan t tabel 

yaitu 2,021 sehingga 2,18 > 2,021 yang berarti hipotesis kerja (Ha) dalam 

penelitian ini diterima dan hipotesis (Ho) ditolak. Berdasarkan hasil tersebut 

terlihat bahwa meningkat atau menurunnya hasil belajar hasil belajar sisiwa salah 

satunya dipengaruhi oleh pemilihan media pembelajaran. Media strip story dapat 

merangsang peserta didik untuk lebih bersemangat dan berperan aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Suasana kelas menjadi lebih hidup dan peserta 

didik terlihat lebih mudah memahami materi, sehingga proses pembelajaran lebih 

aktif sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang meningkat.  

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah 

disampaikan, maka peneliti mengajukan saran sebagaimana berikut : 

1. Bagi Guru, hendaknya selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan 

kualitas pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik 

agar materi pembelajaran dapat tersampaikan secara maksimal. 
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2. Bagi Siswa, hendaknya selalu memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh 

guru dengan seksama dan meningkatkan motivasi belajarnya, agar hasil belajar 

yang dicapai menjadi lebih baik.  

3. Media pembelajaran ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran alternatif 

bagi guru supaya siswa lebih aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 
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