
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 
Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2 
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau 

pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Hak Terkait Pasal 49 
1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin 

atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya 
membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman 
suara dan /atau gambar pertunjukannya. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 
atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau 
denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 
/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan 
atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
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Apakah Anda Guru 

Yang Memiliki Media 

Pembelajaran ! 

 

 

BAB 1 
Pendahuluan 

 

 

A. Motivasi Belajar  

Mengajar  merupakan profesi yang paling indah sebagai 

guru yang membuat kontribusi langsung membantu peserta 

didik untuk mengenalkan dan menanamkan nilai sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Mengajar merupakan hal yang 

menyenangkan juga memberikan tantangan dan kesepatan 

yang tiada habisnya dalam mengembangkan inovasi media 

pembelajaran sehingga seorang guru mampu memberikan 

gairah dalam pembelajaran kepada peserta didik “inspirasi, 

motivasi, kreativitas dan karakter”. 

Rendahnya motivasi peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran yang di berikan 

sehingga terimplementasi pada hasil 

atau nilai peserta didik yang di capai 

dalam pembelajaran kurang maksimal. 

Maka dari itu perlu seorang guru 

merancang pembelajaran yang aktif dan 

kreatif. Motivasi berkaitan dengan 

peserta didik keterlibatannya dalam proses pembelajaran 

Muhammad Asrori (2007:183) motivasi dapat diartikan: 

1. Dorongan yang timbul pada diri seseorang, secara di 

sadari atau tidak di sadari untuk melakukan suatu tindakan 

dengan tujuan tertentu. 
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2. Usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau 

kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu 

karena ingin mencapai tujuan yang ingin di capai. 

  Motivasi peserta didik dalam setiap pembelajaran ini 

sanagat di perlukan misalnya karena ingin berprestasi atau 

mendapat nilai yang terbaik dalam mata pelajaran maka  

secara langsung ia harus belajar dengan giat dan rajin. Atau 

termotivasi karena peran guru yang ingin memberikan reword 

kepada siswa yang mendapatkan nilai yang terbaik, sehingga ia 

belajar dengan rajin. Kedua di atas merupakan dorongan  

motivasi secara umum motivasi di bagi menjadi dua yaitu 

yang berasal dari dalam motivasi intrinsik sedangkan dorongan 

yang berasal dari luar di sebut motivasi ekstrinsik. Dengan 

kedua motivasi tersebut bisa memberikan dorongan peran 

guru dalam memberikan motivasi sangat mempengaruhi 

dalam pembelajaran sebagai contoh mengajar dengan 

menggunakan media yang menyenangkan  di kurikulum 2013, 

seorang guru di tuntut untuk menjadi kreator dengan berbagai 

cara untuk  menfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran 

sehingga belajar  bisa  menarik dan  menyenangkan.  

Banyak hal yang mendasari bahawa belajar dari penga-

laman sendiri bahwa sikap guru terhadap muridnya adalah 

fakor utama untuk mencapai keberhasilan para peserta didik, 

bila guru yakin bahwa peserta didik berhasil maka akan 

berhasil juga. Tapi keyakian itu hanya separuh dari keber-

hasilan siswa yang berhasil motivasi siswa itu sangat penting 

untuk senantiasa di berikan rangsangan agar peserta didik 

tidak merasa di acuhkan dalam sekolah, apalagi dalam proses 

pembelajaran.  
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Semangat adalah 

pembangkit 

motivasi yang 

dasyat”. 

 

Guru yang terus memberikan 

motivasi dan keyakinan kepada 

peserta didik nantinya akan mem-

buahkan rasa  percaya diri yang kuat 

bagi siswa dan juga menjadikan 

pandangan serta pedoman yang 

sangat baik, guru dalam pribahasa “di 

gugu dan di tiru” dari bahasa itu di mungkinkan peserta didik 

akan lebih baik dalam belajar, namun hal itu tidak terlepas 

pada pendidikan di sekolah saja pendidikan di rumah juga 

merupakan hal yang terpenting orang tua yang memberikan 

motivasi juga sangat mempengaruhi peserta didik untuk 

belajar dan sampai pada puncaknya mencapai prestasi. 

Perubahan sikap peserta didik dalam memotivasi 

merupakan hal yang terpenting dalam dunia pendidikan, 

sehingga nantinya akan tumbuh generasi yang berbudi luhur 

berpengetahuan dan beriman.Sehingga amal dunia dan akhirat 

akan melekat dan menjadi sandaran yang utama, motivasi 

belajar pada hakekatnya hal yang terpenting dari individu peserta 

didik itu sendiri (self motivation). 

B. Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam  dan Budi 

Pekerti 

Kegiatan pembelajaran yang di lakukan guru pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti tentunya tidak hanya ceramah, 

sekarang ini pembelajaran di sekolah harus berpusat pada 

peserta didik (student center) guru dapat mengembangkan  

berbagai proses pembelajaran   dan sumber belajar yang baik. 

Sumber belajar merupakan hal yang terpenting dalam kegiatan 

pembelajaran yang efektif Association for educational 

Communication and Tecology (Depdiknas, 2008:4) sumber 
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belajar adalah segala sesuatu daya yang di manfaatkan oleh 

guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan 

untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. 

 Media pembelajaran yang digunakan guru Pendidikan 

agama Islam dan Budi Pekerti di  harapkan akan  memberikan 

sumber belajar yang lebih mudah di pahami oleh peserta 

didik, dalam hal ini media yang di gunakan tentunya harus 

yang menarik, menyenangkan dan membuat kreatif peserta 

didik dalam proses  pembelajaran yang guru lakukan. 

Pembelajaran yang di topang dari pendidikan yang baik 

tentu akan berakibat baik karena hukum sebab akibat yang 

menjadi tolak ukur, apa lagi pelajaran pendidikan agama islam 

ini sangat penting untuk menunjang aqidah, karakter bagi 

peserta didik dan pada dasarnya guru yang membuat kegiatan 

pembelajaran. Jadi kalau dapat di gambarkan guru sebuah 

lentera yang menerangi sekitarnya, dengan menjadi guru yang 

mempunyai kompetensi baik secara umum kalau dapat di 

gambarkan guru kriteria guru menjadi empat:  

1. Guru biasa 

Guru biasa adalah guru yang mengajar dengan keter-

batasan dari segi pendidikan, strategi, model pembelajaran 

dan minim dalam kegiatan pembelajaran, ketika masuk kelas 

hanya membawa buku dan memberikan catatan kepada siswa. 

Melihat kondisi ini biasanya guru itu serba terbatas maka dari 

itu guru yang seperti ini perlu untuk diberikan pembinaan 

atau diklat atau workshop agar dalam skenario pembelajaran 

bisa lebih baik juga bisa berkembang secara berkelanjutan dari 

pola pikirnya. Mengajar bukan hanya sekedar memberikan 
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materi kepada peserta didik tetapi juga bagaimana mem-

berikan perubahan sikap yang lebih baik. 

2. Guru super 

Guru super adalah guru yang memberikan pengajaran 

yang baik, datang tidak telat, mengikuti seminar atau diklat, 

memberikan bantuan kepada siswa secara moral dan moril, 

disiplin dan tanggung jawab. Dalam proses kegiatan pem-

belajaran guru super ini memberikan segala energi  untuk di 

curahkan kepada pendidikan untuk membuat peserta didik 

lebih kreatif, sehingga ia memotivasi peserta didik dan diri 

sendiri. Dengan demikian guru super merupakan guru yang 

siap memberikan pembelajaran kepada peserta didik karena 

guru tersebut sudah siap dalam skenario pembelajaran, 

stimulus kepada siswa. 

3. Guru excelent 

Guru excellent adalah guru yang  siap memberikan yang 

terbaik kepada siswa namun tidak mengorbankan kebutuhan 

diri sendiri, seperti lembur mengerjakan tugas siswa, sehingga  

dalam kegiatan guru excelennt ini lebih baik dari guru super 

karena dari segi kualitas, prioritas lebih siap, dengan menguasi 

dasar mengajar yang baik sudah merupakan pencapaian yang 

penting. Guru excellent ini lebih siap dalam proses kegiatan 

belajar mengajar karena secara langsung dari segi  mentalitas 

ia sudah menguasai, juga dalam pembuatan media pem-

belajaran. 

4. Guru  profesional 

Guru profesional adalah guru yang secara langsung di 

akui dalam kualitas akademik dan non akademik baik secara 
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kualitas, disiplin, tanggung jawab serta  dedikasi lebih baik. 

Seorang guru yang profesional dalam kegiatan belajar 

mengajar akan lebih siap dari guru biasa, guru super, guru 

excellent mengapa demikian karena guru profesioanal sudah 

tersertifikasi di bidang akademik, juga secara finansial sudah 

mencukupi. 

Namun kalau  di lihat dari keempat model guru di atas 

sudah dapat di pahami bahwa guru profesional yang lebih 

baik dalam proses kegiatan belajar mengajar, hal itu memang 

benar apa adanya. Kalau keberadaan guru pada tingkat 

perbedaan yang mendasar tentunya sangat berbeda dari 

akademik dan non akademik. Melihat kondisi pendidikan 

yang ada sekarang dari keempat guru itu ada kurang dan lebih 

tentang motivasi dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran, 

terlebih masih banyak guru-guru yang gaptek dengan 

teknologi atau aplikasi pendidikan juga masih kurang sadarnya 

arti penting kreativitas seorang guru. 

Banyak  kendala dalam kegiatan pembelajaran  yang di 

terapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam  dan Bud Pekerti 

karena mind set yang selama ini belum berubah sepenuhnya, di 

kurikulum 2013 seorang guru di tuntut menjadi guru yang 

profesional bisa mengembangkan media pembelajaran, model 

pembelajaran  serta bisa memberikan ruang yang lebih luas 

kepada peserta didik untuk lebih kreatif, dan edukatif juga 

bisa  memberikan tauladan juga peserta didik secara langsung 

berubah mulai berkembang pada sikap spritual dan sosial 

yang lebih baik serta terimplikasi pada nilai yang baik. 
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C. Hal-hal yang Mempengaruhi Kegiatan Belajar 

Mengajar 

Belajar merupakan proses dalam membuat olahan konsep 

yang secara sadar di jalankan, sehingga di mungkinkan adanya 

hal yang mempengaruhi belajar itu bisa masuk di akal atau 

hanya lewat seperti angin yang terhembus, motivasi seorang 

guru di setiap pembelajaran di perlukan guna memberikan 

stimulus agar peserta didik menjadi lebih semangat, ren-

dahnya hasil belajar peserta didik yang dicapai itu ada 

beberapa hal yang menyebabkan ialah: 

1. Peserta didik kurang konsentarasi secara psikologisnya. 

2. Kegiatan belajar mengajar tidak menyenangkan. 

3. Tidak adanya media yang tepat dalam pembelajaran. 

4. Guru yang menoton atau teacher  center. 

Ada guru yang cara mengajarnya tidak disenangi peserta 

didik dan ada guru yang sangat disenangi oleh peserta 

didiknya dalam mengajarnya, guru tersebut selalu ditunggu-

tunggu kehadirannya dalam kegiatan pembelajaran, guru yang 

berbeda mengajar dengan guru yang lain, yang selalu 

membuat peserta didiknya senang dalam pelajarannya tidaklah 

mudah, sehingga setiap kali guru mengajar di kelas selalu 

membuat motivasi agar gairah belajar bisa timbul, apabila 

guru tidak hadir maka peserta didik  merasa kecewa, karena 

guru tersebut dalam mengajarnya menggunakan media yang 

menarik dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. 

Maka dari itu salah satu dari guru yang mengajar disekolah 

tersebut, bisa langsung membuat media pembelajaran yang 

memberikan peserta didik  kreatif. Bahwa yang menyebabkan 

guru itu disenangi oleh para peserta didinya adalah karena 

beliau mengajar dengan menggunakan metode yang sangat 
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variatif dan tidak monoton dalam kegiatan belajar mengajar di 

dalam kelas menyenangkan sehingga siswa tidak tertekan. 

Variatif disini maksudnya adalah mengajar peserta didik  

di dalam kelas dengan menggunakan media pembelajaran. 

Tidak hanya itu, guru  pun kadang harus mengaitkan masalah 

yang tengah dibahasnya dengan mata pelajaran yang lain. 

Sehingga hal ini, pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi pekerti terasa begitu segar dan bermakna walaupun telah 

dipelajari oleh para peserta didik, LouAnne Johnson 

(2009:198) satu-satunya yang perlu anda lakukan adalah 

menarik perhatian mereka.  

Kalau kita  mencoba mengaitkan dengan pembelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang ada tentunya 

akan muncul sebuah pertanyaan, mungkinkah media pem-

belajaran yang digunakan dapat diterapkan dalam pem-

belajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti? Sehingga 

merubah paradigma peserta didik dan guru bahwa mata 

pelajaran pendidikan Agama Islam dan Budi pekerti tidak 

melulu mengaji, belajar tajwid dan ibadah yang tidak ada 

kaitannya dengan teknologi. Dengan begitu  pelajaran agama 

akan menjadi daya tarik  tersendiri  bagi siswa dalam kegiatan  

belajar. 

 

Setiap penemuan bukti kreativitas, 

‘’semangat kunci hidup”. 
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BAB 2 
Pembelajaran dengan Macromedia Flash 

 

 

A. Media   Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah Alat, metode, dan teknik yang 

digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi 

dan interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah. Atau media pem-

belajaran dapat juga diartikan sebagai suatu alat pembantu 

secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. (Syafdi Maizora, 2007). 

Media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat 

membantu peserta didik dalam memahami materi yang di 

berikan, selain itu media yang digunakan oleh guru tentunya 

akan membuat peserta didik  untuk giat dalam belajar  dan 

lebih  respek terhadap materi pelajaran yang di ajarkan oleh 

guru. 

Seorang guru perlu untuk memahami model pem-

belajaran yang efektif, aktif adalah tidak menggangu sampai 

peserta didik siap sendiri, tetapi guru menciptakan lingkungan 

belajar sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kemung-

kinan maksimal pada subyek didik untuk berinteraksi 

dedukatif sehingga mendorong  percepatan perkembangan 

kogintif (Muhamad asrori, 2007: 57). Media dalam semua 

jenis pembelajaran sangat di perlukan tanpa adanya media 

guru tentunya akan merasa kesulitan dalam menjelaskan 

kepada peserta didik. 
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B. Manfaat Media Pembelajaran  

Pembuatan media pembelajaran mempunyai peranan 

sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, media sebagai 

sarana atau alat komunikasi dalam pembelajaran yang di 

lakukan pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan membawa pengaruh-pengaruh psikologis serta 

memanfaatkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

efektivitas pembelajaran peserta didik yang lebih efektif. Ada 

beberapa hambatan yang dihadapi guru di kelas dalam 

menggunakan media dalam proses pembelajaran,  Berbagai 

hambatan tersebut   antara lain yang kurang mencukupi dalam 

ketersedian media, tidak mau belajar ICT, pembelian media,  

belum memiliki sistem  kelistrikan di sekolah atau sambungan 

internet yang belum memadai, tidak adanya dukungan dari  

pihak sekolah, kurangnya fasilitas di laboratorium PAI, terlalu 

mahal dan masih banyak kendala lainya. 

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan kreati-

vitas guru untuk membuat media pembelajaran, Levie & 

Lentsz (1982) yang dikutip Hujair AH. Sanaky (2009: 6), 

mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya 

media visual, yaitu: Fungsi Atensi, Fungsi Afektif, Fungsi Kognitif, 

Fungsi Kompensatoris. Fungsi atensi media visual merupakan 

inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi 

pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran peserta didik tidak 

tertarik dengan materi pelajaran atau mata kuliah yang tidak 

disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan, 
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terutama media pembelajaran  yang sederhana atau kompleks 

Menurut Nana Sujana (2011). Guru sebaiknya mem-

perhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran media pem-

belajaran sederhana yang dipilih disesuaikan dengan 

indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.  

2.  Dukungan terhadap isi pembelajaran bahan   pembelajaran   

yang  sifatnya fakta, konsep, dan prosedur sangat memer-

lukan bantuan media pembelajaran agar lebih mudah 

dipahami. 

3.  Kemudahan memperoleh media media pembelajaran yang 

dipilih mudah diperoleh, mudah dibuat oleh guru pada 

saat pembelajaran, sebagai contoh media grafis, diagram, 

sketsa tanpa biaya yang mahal, sederhana dan praktis 

dalam penggunaannya  

4.  Keterampilan Guru dalam menggunakannya apapun jenis 

media yang dibutuhkan syarat utama guru harus mampu 

menggunakannya dalam proses pembelajaran.  

5. Tersedia waktu untuk menggunakannya media pem-

belajaran  yang digunakan disesuaikan dengan waktu yang 

tersedia dalam pembelajaran  

6. Sesuai dengan taraf berfikir peserta didik memilih media 

pembelajaran sesuai dengan cara berfikir peserta didik   

Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti penggunaan media yang visual, audio visual akan 

memberikan dampak yang positif bagi peserta didik menurut 

Rumampuk (1998) menegaskan beberapa manfaat media 

dalam pembelajaran antara lain:  



12  | Sadiqul Alim, M.Pd 

1. Membangkitkan rasa ingin tahu  

Rasa ingin tahu peserta didik sangat penting ditum-

buhkan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 

karena akan membuat peserta didik menjadi stimulus  cara 

berfikir aktif yang kemudian akan termotivasi untuk 

mempelajari lebih mendalam sehingga akan membawa 

kepuasan dalam dirinya.  

2. Membuat konsep abstrak menjadi konkrit 

Konsep yang bersifat abstrak akan  sulit di cerna secara 

langsung oleh peserta didik sehingga guru mengkonkritkan 

melalui pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai contoh, 

untuk menjelaskan makanan halal dan haram maka dapat 

dipergunakan media gambar, video atau film.   

3. Mengatasi batas-batas ruang kelas 

Ruang kelas besar atau yang kecil akan mempengaruhi 

peserta didik untuk mengatasi bata-batas ruang kelas. Sebagai 

contoh, guru menjelaskan tentang halal dan haram, tentunya 

tidak mendatangkan benda yang haram ke dalam kelas. 

Dengan menggunakan media gambar atau media video 

dengan bantuan komputer, maka peserta didik dapat melihat 

bagaimana benda yang halal dan haram.     

4. Mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik  

Kecerdasan dan Kemampuan peserta didik dalam 

menyerap pembelajaran terutama memahami dan menggali 

materi dan informasi masing-masing peserta didik tentu tidak 

sama ada peserta didik yang cepat  menangkap belajar dan 

mampu memahami materi ada juga peserta didik yang lambat 

dalam menyerap pembelajaran perlu dibimbing secara 



Menggairahkan Pembelajaran PAI With Macromedia Flash | 13 

bertahap dalam belajar. Peserta didik yang pernah men-

dapatkan informasi yang relevan terhadap suatu materi akan 

lebih cepat memahaminya dan  bukan hanya dalam hal materi 

namun juga gaya belajar, metode pengajaran, media 

pembelajaran serta hal-hal lain yang diperlukan dalam 

pembelajaran yang di lakukan.  

5. Menyajikan informasi belajar secara konsisten 

Ada tiga fungsi yang bergerak bersama dalam keberadaan 

media, yakni fungsi stimulasi, fungsi mediasi, dan fungsi 

informasi. Di dalam Fungsi informasi yang menampilkan 

penjelasan yang ingin disampaikan oleh guru, keberadaan 

media peserta didik dapat menangkap keterangan atau 

penjelasan yang dibutuhkan dan yang ingin disampaikan oleh 

guru. Penyajian informasi yang semakin atraktif bentuk dan isi 

media, semakin mendorong peserta didik untuk memperoleh 

informasi lebih jauh tentang apa yang ingin disampaikan guru 

atau bahkan timbul keinginan untuk berinteraksi dengan 

media tersebut. Jika peserta didik mendapatkan suatu 

informasi atau pengalaman berharga dari media, disinilah titik 

utama terjadinya belajar yang efektif. 

6. Memusatkan perhatian  

Pada tingkat konsentrasi peserta didik dalam suatu proses 

pembelajaran tidak konstan dan selalu dinamis, berbagai 

penelitian menemukan semakin lama suatu proses pem-

belajaran perhatian peserta didik terhadap pembelajaran 

cenderung semakin turun.  
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7. Mengatasi objek yang kompleks  

Objek yang komplek atau kerumitan bahan ajar dapat 

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Bahkan dalam hal-hal tertentu media dapat mewakili 

kekurangan guru dalam mengkomunikasikan materi pelajaran 

yang di ajarkan, realitasnya belajar seringkali bersentuhan 

dengan hal-hal yang bersifat kompleks. 

 

C. Macam-macam Media Pembelajaran  

Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya. 

Beberapa media yang paling akrab dan hampir semua sekolah 

memanfaatkan adalah media cetak (buku) dan papan tulis, gambar, 

model, overhead projektor (OHP) dan obyek obyek nyata, kaset audio, 

video, VCD, dan slide (film bingkai). 

Teknologi komputer dapat digunakan sebagai media yang 

memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dalam 

memahami suatu konsep. Hal ini dimungkinkan karena 

teknologi komputer mempunyai kemampuan untuk:  

(a) menyiapkan dan memanipulasi data alfanumerik;  

(b) menampilkan beberapa operasi dengan cara yang tepat; 

dan (c) mengkombinasikan tulisan, warna, gerak (animasi), 

suara dan video, serta memuat suatu “kepintaran” yang 

sanggup menyajikan proses interaktif.  

 Multimedia Saat ini, teknologi komputer tidak hanya 

digunanakan sebagai sarana komputasi dan pengolahan kata, 

tetapi juga sebagai sarana untuk belajar multimedia yang 

memungkinkan siswa membuat desain dan rekayasa suatu 

konsep dan ilmu pengetahuan. Sajian multimedia berbasis 

komputer dapat diartikan sebagai teknologi yang meng-

optimalkan peran komputer sebagai sarana untuk menam-
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pilkan dan merekayasa teks, grafik, dan suara dalam sebuah 

tampilan yang terintegrasi. (Dina indriana, 2011: 100). 

Menurut Bambang Warsita (2008: 36-37) dengan multi-

media atau teknologi terpadu ini mempunyai karakteristik 

sebagai berikut:  

1. Dapat digunakan secara acak, disamping secara linier.  

2. Dapat digunakan dengan peserta dengan keinginan 

peserta didik di samping menurut cara sperti yang 

dirancang oleh pengembangnya.  

3. Gagasan-gagasan seiring disajikan secara realistik dalam 

konteks pengalam peserta didik, relevan dengan kondisi 

peserta didik dan di bawah kendali peserta didik.  

4. Prinsip teori belajar kognitif dan konstruktivisme diterapkan 

dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan pem-

belajaran.  

5. Belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut penge-

tahuan kognitif sehingga pengetahuan tebentuk pada saat 

digunakan. 

6. Bahan belajar menunjukan interaktivitas peserta didik 

yang tinggi.  

7. Sifat bahan yang mengintegrasikan kata-kata dan contoh 

dari banyak sumber media.  

D. Macromedia Flash  

Tentang pembuatan media pembelajaran menggunakan 

Macromedia Flash guru harus mempunyai dasar pengetahuan 

tentang flash, Macromedia Flash adalah salah satu perangkat 

lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe 

Systems Version 8.0. Mengenal Macromedia Adobe Flash. 

Dengan Macromedia Flash Pro 8 kita dapat menggunakan 

dasar pembuatan slide presentasi ini untuk membuat jenis 
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presentasi-presentasi lain yang dapat ditambahkan animasi 

yang lebih lengkap dan menarik (Heribertus Heri Istiyanto 

2008). Penggunaan Flash 8 untuk animasi atau pembuatan 

bahan ajar interaktif tidaklah sulit, tool-tool yang tersedia 

cukup mudah digunakan, beberapa template dan component 

juga sudah disediakan siap digunakan. (Bambang Adriyanto, 

2010:11). You can use Flash 8 to create simple animation to add to 

your Web page. Or, you can create an entire Web page or site using 

Flash and incorporate text, graphics, interactive buttons, and animation. 

You can even program applications in Flash.(Ellen Finkelstein and 

Gurdy Leete, 2006: 11). 

Macromedia Flash merupakan suatu program grafis  

multimedia dan animasi yang dibuat oleh perusahan 

Macromedia untuk keperluan pembuatan aplikasi web 

interaktif mau pun animasi yang berkembang pada saat ini. 

Program ini banyak digunakan untuk membuat game, kartun, 

presentasi dan model pembelajaran interaktif juga 

“menjalankan program audio visual media player (uji saputro 

2009:181). Dalam pembuatan slide presentasi dengan 

Macromedia Flash Pro 8, objek-objek seperti tombol atau 

button, background dan teks sebaiknya diletakkan dalam layer 

yang berbeda  hal ini dimaksudkan agar objek dapat dikontrol 

dengan baik dan mudah.Tidak perlu memiliki kemampuan 

sebagai programmer untuk membuat Film Flash. Walaupun 

jika Anda bisa membuat program, hal itu menjadi nilai 

tambah, karena Flash menyediakan sebuah bahasa 

pemrograman yang disebut Action Script. (Nurdin 

Ardiansyah, 2013: 7). 

Dengan mengunakan macromedia flash dapat mebuat 

media pembelajaran  yang lebih menarik serta menjadi lebih 
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mudah. Area kerja flash terdiri atas beberapa komponen, 

yaitu Menu yang tersedia pada macromedia flash 8 adalah file, 

edit, insert, modify, text, command, control, window dan 

help. Untuk membuka program Macromedia Flash 8 Anda 

dapat melakukan cara berikut:  

 Pilih Start > Program > Macromedia > Flash 8 Atau  

 Pilih Ikon Flash 8         pada dekstop (Layar monitor). 

 
Pilih flash Ducument, Setelah itu akan tampil area kerja 
seperti di bawah ini: 

 

2 

7 

1 

3 

4 

5 

6 
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Keterangan: 

1. Menubar 

2. Toolbox 

3. Stage 

4. Panel Propertis 

5. Time line 

6. Panel color  

7. Library 
 

Berikut ini diuraikan satu per satu, sehingga akan 

menambah wawasan tentang macromedia flash 8 sebagai 

berikut: yaitu  

1. Menubar 

 
Pada macromedia flash 8 sama seperti pada Microsoft 

office dan softwere lainnya, yaitu berguna untuk mengatur 

aplikasi yang akan dibuat menu yang tersedia pada 

macromedia flash 8 adalah file, edit, insert, modify, text, 

command, control, window dan help. 

2. Toolbox Panel  

Toolbox adalah kumpulan sejumlah 

alat-alat (tool) yang digunakan untuk 

memilih dan membuat isi di dalam 

Timeline dan stage dalam Toolbox ter-

bagi menjadi tool dan modifier. Dan tool 

itu sendiri memiliki ukuran modifier 

tertentu yang di tampilkan ketika anda 

memilih tool. Sebagai contoh jika anda 

memilih fill color maka seperti pilihan  
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warna, shape dan yang lainnya.  

Berikut nama-nama toolbox pada macromedia flash 8 

beserta fungsinya:  

 Selection tool (v),          tool ini berfungsi untuk memilih 

suatu objek, memblok dan memindahkannya obyeknya. 

 Subselection tool (A)         berfungsi untuk merubah suatu 

objek dengan edit points.  

 Free transform tool (Q)            berfungsi untuk memutar 

objek merubah ukuran objek serta merubah bentuk objek 

ke bentuk lain, contoh dari bentuk persegi menjadi 

panjang dan lain-lain.  

 Line tool (N)            berfungsi untuk membuat suatu garis 

di stage yang dibuat sesuai dengan yang di inginkan. 

 L a s s o t o o l (L)           berfungsi untuk memilih daerah 

objek yang akan di edit pada objekya.  

 P e n t o o l (P)           berfungsi untuk menggambar dan 

merubah bentuk sebuah objek dengan memanfaatkan edit 

point dan  pen tool memiliki tingkat ekurasi yang lebih 

baik.  

 Text tool (T)           berfungsi untuk membuat kata-kata 

maupun kalimat atau tulisan.  

  Oval tool (O)     sesuai dengan namanya tool ini 

berfungsi untuk membuat sebuah objek berbentuk 

lingkaran atau oval dalam stage.  

 Rectangle tool (R)           berfungsi untuk menggambar 

objek berbentuk persegi, namun dapat juga di gunakan 

untuk membuat persegi panjang atau yang lainnya.  
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 Pencil tool (Y)            sesuai dengan fungsi tool ini untuk 

menggambar sebuah sesuai dengan yang anda kehendaki.  

 Brush tool (B)       sesuai tool ini berfungsi untuk 

mewarnai pada objek bebas.  

 Inkbottle tool (S)        tool ini dapat berfungsi untuk 

mewarnai border (garis tepi) pada objek yang di buat. 

 Paint bucket tool (K)            sesuai tool ini berfungsi 

untuk mengisi warna pada objek-obyek  secara bebas.  

  Eraser tool (E)           tool ini berfungsi untuk menghapus 

objek yang ingin di hilangkan atau tidak sesuai.  

 Zoom tool (M,Z)            sesuai tool ini berfungsi untuk 

memperbesar atau memperkecil tampilan objek pada stage 

agar terlihat besar atau kecil.  

 H a n d t o o l (H)              sesuai tool ini berfungsi untuk 

menggerakkan suatu tampilan stage tanpa menggangu 

letak objek-objek yang sudah di buat dalam macromedia 

Flash.  

 Eyedropper Tool (I)            Mengambil contoh  warna 

3. Scene   

 Scene adalah kumpulan dari keseluruhan 

timeline. Scene  juga dapat di tambah maupun 

di hapus, penggunanaan scene tergantung 

pada kebutuhan anda selaku animator. Untuk 

menampilkan window scene anda dapat 

menekan Shift+F2 pada keyboard secara 

bersamaan. 

Dengan menambahkan scene baru maka anda akan 

memperoleh timeline kosong yang siap di  isi. Penggunaan 
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scene yang lebih dari satu biasanya dilakukan oleh seorang 

animator supaya karyanya tidak mudah untuk di tiru oleh 

orang lain dengan cara tersebut animasi yang di buat akan 

lebih baik dan menarik ketika diterapkan dalam pem-

buatannya.  

4. Panel Color  

Pada panel color ini dapat memberikan 

warna yang menarik maka semuanya 

akan terlihat biasa saja, namun anda 

dapat memberikan color yang menarik 

pada obyek. Di dalam macromedia 

flash 8 menyediakan fasilitas untuk 

membuat objek terlihat lebih berwarna 

dan lebih mudah memberi color pada objek.  

Panel color pada macromedia flash 8 terbagi atas:  

 Stroke color,                 berfungsi untuk memberi warna 

pada border/garis tepi  yang di buat. 

  Fill color,                  berfungsi untuk memberi warna 

sebuah objek-objek.  

 Black and white,           berfungsi untuk memberi warna fill 

ataupun stroke dengan warna hitam putih 

 Swap colors,               berfungsi untuk menukar fill color 

dengan stroke color dalam pembuatannya. 

5. Libarary Window 

Di panel library mempunyai fungsi sebagai perpustakaan 

simbol/media yang digunakan dalam  animasi yang sedang 

dibuat di stage. Simbol merupakan  kumpulan gambar baik 

movie, tombol (button), sound, dan gambar statis (graphic) 

ini berfungsi menampilkan semua objek yang anda import 
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dari luar maupun yang kita buat dalam stage. Dan untuk 

memanggil window ini anda dapat menekan F11 atau Ctrl+L 

pada keyboard. Ada 2 cara untuk mengimport objek ke dalam 

library, yaitu:   

 Objek yang kita buat diubah ke dalam bentuk symbol 

(type: grafik, button atau movie clip) maka secara otomatis 

akan berada kedalam  library. 

 Untuk mengimport caranya dengan klik 

file>import>import to library. Atau dengan menekan 

Ctrl+R pada keyboard secara bersamaan. Dengan 

menekan F8 pada keyboard. Objek yang sudah anda ubah 

menjadi symbol tidak dapat dimanipulasi lagi di dalam 

stage, misalnya merubah warna, memberikan garis di 

atasnya dan sebagainya. 

Jika ingin menjadikan objek menjadi symbol anda harus 

benar-benar yakin bahwa objek itu sudah siap di gunakan 

untuk symbol. Namun anda masih dapat merubah size, 

memutar dan menggesernya ke posisi yang anda kehendaki 

dalam stage. 
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6. Panel Properties  

Pada properties merupakan window yang di gunakan 

untuk berbagai jenis pengaturan di macromedia flash, contoh 

mengatur size dokumen, warna background, kelajuan frame 

dan lain-lain. Beberapa istilah yang harus diketahui dalam 

window properties:  

 
 Background color: warna latar (silahkan pilih warna latar 

sesuai kehendak anda)  dalam membuat background. 

 Frame rate: jumlah gambar yang akan ditampilkan per 

detik (analogikan dengan film kartun yang terdiri dari 

banyak gambar dan di tampilkan bergantian dengan 

cepat).  

 Rules unit: satuan ukur. perlu anda ingat jika file flash 

yang anda buat akan anda gunakan untuk presentasi maka  

jangan letakkan objek-objek maupun text di luar stage, 

karena objek maupun text yang terletak di luar stage tidak 

akan tampil jika computer anda terkoneksi dengan 

proyektor sehingga yang tampil hanya di dalam stage itu 

sebelumnya perlu untuk di teliti dalam pembuatannya. 

7. Stage 

Stage disebut juga layar atau panggung, tempat bekerja 

seorang animator pada macromedia flash 8, karena stage 

merupakan  daerah yang berisi semua entri-entri gambar yang 
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membentuk sebuah movie flash. Di stage inilah anda dapat 

mengembang kreatifitas dalam pembuatan media yang anda 

buat sehingga akan lebih menarik. 

 

8. Action window  

Action window adalah tempat atau wadah yang dapat 
anda gunakan untuk menuliskan action script untuk 
macromedia flash 8 dapat menampilkan window ini anda bisa 
menekan F9 pada keyboard. Action script digunakan untuk 
mengendalikan objek yang anda buat sesuai dengan 
keinginan. Action script pada macromedia flash 8 sedikit 
terbeda dengan flash. Action script terbagi menjadi tiga jenis, 
yaitu:  

 Action script untuk 
button. 

 Action script untuk 
frame.  

 Action script untuk 
movie clip.  
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Dari ketiga action script itu harus tahu cara peng-

gunaanya untuk memastikan kebenaran action script yang 

anda masukkan anda bisa mengeceknya dengan cara mengklik 

icon check syntaxnya. Misalnya terjadi kesalahan maka anda 

akan mendapat window peringatan, di window tersebut anda 

dapat mengetahui kesalahannya sehingga anda dapat me-

ngubah dan memperbaiki action script yang benar.  

9. Timeline  

Timeline adalah Keseluruhan movie animasi yang diolah 

pada macromedia flash 8 dapat diatur dan dikontrol pada 

timeline merupakan kumpulan pengaturan tool yang sangat 

besar. Dalam  timeline terdapat dua komponent pokok, yaitu 

layer dan frame. Pada Setiap layer terdiri dari frame-frame 

yang digunakan untuk mengatur kecepatan animasi yang 

dibuat. Semakin panjang frame dalam layer tersebut, maka 

semakin lama animasi akan berjalan Logikanya timeline 

merupakan sebuah buku besar, layer merupakan bab yang 

terdapat didalam buku tersebut. frame adalah halaman-

halaman buku tersebut. Akan diuraikan di bawah ini:   

 Layer adalah merupakan sebuah folder tempat anda 

meletakkan objek-objek yang berdeda. Anda dapat 

mengklik icon insert new layer untuk menambah layer 

baru.  Pada layer ini lah anda bisa mengelompokkan 

berbagai objek. Contoh layer pertama anda masukkan 

background, layer ke dua anda masukkan tombol, layer ke 

3 anda masukkan text, ke empat anda masukkan action 

scriptnya dan selanjutnya. Penggunaaan layer tergantung 

pada kebutuhan sesuai dengan animator yang diperlukan 

anda.  
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 Frame adalah bingkai-bingkai kecil yang dapat anda isi 

dengan apapun yang anda kehendaki. Contoh anda akan 

memasukan sebuah gambar pada frame 1 layer 

background. Tentu gambar anda akan menjadi 

background pada animasi atau presentasi tersebut. 

Penggunaan frame juga disesuaikan dengan kebutuhan 

anda selaku animator. Panjang frame pada macromedia 

flash 8 ini tidak terbatas. Sehingga tidak membatasi 

kreatifitas anda dalam membuat animasi yang diinginkan. 

 
 

Layar 

frame

me 
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Pendidikan agama lebih penting mencapai 

bekal akhirat, tapi jangan melupakan  

pendidikan dunia karena keduanya 

merupakan bekal kehidupan.  



28  | Sadiqul Alim, M.Pd 



Menggairahkan Pembelajaran PAI With Macromedia Flash | 29 

 
 

BAB 3 
Membuat Media Presentasi  

di Macromedia Flash 
 

 

A. Membuat slide di Macromedia Flash  

Pada macromedia flash banyak tombol yang dapat di 

pilih, tombol merupakan hal yang sangat penting dalam 

sebuah sajian presentasi yang dibuat. Dengan tombol inilah 

anda dapat mengontrol presentasi yang disajikan. Di dalam 

macromedia flash 8 anda dapat berkreasi sendiri termasuk 

dalam membuat tombol, walau sebenarnya softwere ini sudah 

menyediakan fasilitas tombol-tombol yang bagus. Untuk 

menggunakan tombol yang telah di sediakan anda dapat 

memilih window > common libraries > buttons. Namun 

pada pembuatan media ini akan di bahas bagaimana membuat 

tombol yang lebih menarik, dengan harapan dapat 

mengimajinasi anda membuat tombol yang elegan dan lebih 

kreatif.  

1. Membuat Tombol  

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Buka aplikasi Macromedia Flash 8 dengan duble klik 

pada shortcut di dekstop. 

b. Pilih flash document  

c. Anda dapat membuat tombol apapun sesuai dengan 

kinginan, gunakan oval tool atau rectangle tool.  
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d. Setelah objek di buat anda aktifkan selection tool  pada 

toolbox.  

e. Seleksi objek tersebut dan biasanya objek yang sudah 

terseleksi akan menjadi berpori-pori seperti di gambar 

ini.   

 

 

 

f. Modify > convert to symbol atau dengan menekan F8 

pada keyboard. 

g. Pilihlah type Button dan pastikan titik segistrasinya. 

Ganti nama dengan button >ok .  

 
h. Selanjutnya klik 2 kali pada titik center yang terdapat 

pada objek itu. 

 
i. Setelah  berada di frame button  Masukkan keyframe 

atau dengan menekan F6 pada keyboard tepat di Frame 

over dan down.   
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j. Lakukan pengeditan warna, ukuran atau bahkan bentuk 

objek sekalipun sesuai dengan yang anda inginkan.Pada 

frame over  merupakan perintah pengeditan yang akan 

di tampilkan pada saat cursor menyentuh tombol 

sedangkan frame down akan menanpilkan hasil peng-

editan pada saat anda mengklik tombol itu.  

k. Setelah pengeditan selesai, Klik Scene 1  

l. Tes movie dengan cara klik Control > tes movie,  atau 

anda dengan menekan Ctrl + Enter .  

2. Membuat Tombol Back 

Untuk membuat tombol langkah yang perlu dilakukan 

sama dengan langkah-langkah yang ada pada tahap pem-

buatan tombol di atas, hanya tinggal menambahkan Action 

Script. Langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Pastikan lokasi kerja anda pada Scene 1 

b. Pastikan objek terblok semua.  

c. Selanjutnya klik Action Script pada Propertis atau dengan 

menekan F9 pada keyboard. 

d. Ketikkan Action Script berikut ini 

 
e. Jika perintah yang anda masukan benar maka tulisan ter-

sebut akan berwarna biru seperti di atas.  
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f. Selanjutnya untuk memastikan ada kesalahan atau tidak 

pengetikan anda pilih Ckeck Syntax. Akan muncul info 

“this script contain no error” berarti perintah yang anda 

masukkan sudah benar. Tetapi jika perintah yang anda 

masukkan kurang tepat maka akan muncul info yang 

berbeda sesuai dengan ketidaktepatan yang anda lakukan 

pada action scriptnya. 

g. Setelah memasukkan Action Script selesai tekan tombol F9 

lagi.  

h. Untuk melihat (Ctrl + Enter) atau Tes movie. 

3. Membuat Tombol Next  

Membuat tombol nex Langkah-langkahnya sama dengan 

pembutan tombol back seperti diatas. Yang berbeda hanyalah 

Action Scriptnya Silahkan ketikkan actionscript  seperti di 

bawah ini:  

 
Tes movie (Ctrl + Enter)  untuk melihat hasilnya. 

4. Membuat Tombol Tuju 

Dalam pembuatan tombol yang tuju langkah-langkahnya 

sama dengan pembuatan tombol back, next dan close, yang 
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perlu anda rubah hanyalah action scriptnya saja Silahkan 

ketikan action script berikut:  

 
Silahkan isi no frame yang ingin anda tuju didalam tanda 

(). Contoh di atas menggunakan frame 3.Test movie atau 

(Ctrl + Enter)  

5. Membuat Tombol Close  

Dalam pembuatan tombol close langkah-langkahnya 

sama dengan pembutan tombol back atau yang lainya. Yang 

berbeda hanyalah Action Scriptnya saja. Silakan ketikkan 

action script berikut:  

 
Setelah diisi Test movie (Ctrl+Enter) 
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B. Export file di Macromedia Flash  

Di Macromedia Flash selain menggunakan fasilitas 

publish, flash 8 juga menyediakan fungsi export untuk 

mengirim file ke dalam format lain. pada Fungsi export hanya 

dapat mengirim file kedalam file image/gambar dan movie 

saja, tidak dapat mengirim file ke dalam format. exe 

(standalone). Untuk menggunakan fungsi export image:  

Klik mouse pada bagian frame yang akan diexport 

(export image atau export movie). Langkahnya sebagai 

berikut: 

1. Untuk menggunakan fungsi export Image:  

 Pilih File > Export > Export Image   Pada jendela 

dialog Export Image yang muncul berikan nama 

filenya, serta pilih format file yang diinginkan. Untuk 

lokasi penyimpanan, pilih Browse Folders, kemudian 

tentukan direktori folder yang di inginkan. 

 
 Pilih Save 

2. Untuk menggunakan fungsi export movie:  

 Pilih File > Export > Export Movie  

Di  jendela dialog Export Movie yang muncul berikan 

nama filenya, serta pilih format file yang diinginkan. 

pilihlokasi penyimpanan, pilih Browse Folders, kemu-

dian tentukan direktori foldernya.  
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 Pilih Save.  

 

C. Mempublish File di Macromedia Flash 

Mempublish file  

 Buka file yang akan di publish (sebagai contoh file).  

 Pilih File > Publish Settings  Pada jendela dialog yang 

muncul pilihan:  

 
  Flash (.swf) apabila ingin mempublish file yang 

berjalan dengan menggunakan flash player.  

  HTML (.html) apabila ingin mempublish file dalam 

bentuk html. 
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  Gif Image (.gif) apabila ingin  mempublish file dalam 

bentuk animasi gif.  

  JPEG Image (.jpg) apabila ingin  mempublish file 

dalam bentuk file image/gambar dengan format 

JPEG.  

  PNG(.png) apabila ingin mempublish file dalam 

bentuk image/gambar dengan format PNG. File ini 

dapat digunakan untuk diupload ke internet.  

  Windows Projector (.exe) apabila ingin mempublish 

file yang dapat berjalan sendiri (standalone).  

  Macintosh Projector apabila ingin mempublish file 

yang dapat berjalan sendiri (standalone) di komputer 

Macintosh. 

  QuickTime (.mov) apabila ingin mempublish file 

dalam bentuk movie yang berjalan dengan meng-

gunakan QuickTime player. 

Pilih Ikon              yang terdapat di samping tipe format 

file yang dipilih. Pada jendela dialog yang muncul isikan 

nama file pada kolom File name. Untuk lokasi penyim-

panan, pilih Browse Folders, kemudian tentukan direktori 

foldernya.  
 

 
 Pilih Save. 

 Pilih Publish, OK 
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Ilmu menjaga di hari tuamu ! 

Ilmu menjaga di tidurmu! 

Ilmu menjaga di kelurgamu dan 

Ilmu menjaga di Kuburmu ! 
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BAB 4  
Media Pembelajaran 

dengan Macromedia Flash 
 
 

A. Aplikasi yang Disiapkan untuk Membuat Media 

Untuk pembuatan media pemebelajaran yang harus 

disiapkan adalah sofware convert  video, format factory dan 

macromedia flash.Selain itu  komputer yang digunakan agar di 

instal dengan kedua program tersebut guna memudahkan agar 

komputer yang digunakan Corei3 biar cepat dan tidak lelet 

dalam bekerja dan lebih mudah. Juga boleh di siapkan 

gambar-gambar yang menunjang untuk pembuatan media 

pemeblajaran yang akan digunakan dalam pembuatannya, 

semakin banyak gambar dan aplikasi yang sudah di instal 

dengan begitu pembuatan media akan lebih baik. 

Setelah semua terinstal maka sudah siap dalam pem-

buatan media pembelajaran dengan masuknya software yang 

sudah terinstal tinggal kita mulai dari memilih dan memilah 

mana gambar yang sesuai, atau video mana yang sesuai dan 

slide yang akan di guanakan. Apalikasi yang baik dan 

komputer atau lektop sangat menunjang dalam pemebuatan 

aplikasi media yang sedang di buat, karena sanagt besar 

pengaruhnya untuk pembuatan media tersebut. 

B. Pembuatan Media Pembelajaran 

Untuk pembuatan media pembelajaran yang akan di buat 

guru harus memperhatikan beberapa hal secara umum, 
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langkah-langkah pembuatan media pembelajaran, sebagai 

berikut:  

1. Menganalisis Kebutuhan Peserta Didik  

Seorang guru perlu menggali ide atau gagasan tentang 

inovasi media pembelajaran yang dapat digunakan disekolah 

untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dilakukan. 

Dengan kompleksitas materi pelajaran yang ada dapat 

dianalisis tentang berbagai jenis dan bentuk media, guru 

mengidentifikasi berbagai jenis media pembelajaran yang 

potensial untuk dikembangkan oleh guru. Sehingga ide yang 

di dapat  bisa dimunculkan  melalui membaca buku, melihat 

karakter peserta didik, diskusi dengan rekannya atau dengan 

melihat media yang lain sehingga akan terinspirasi peng-

gunaan media. Dapat di artikan bahwa setiap peserta didik 

bersifat unik, dan memiliki gaya belajar yang berbeda, serta 

ketertarikan dari materi yang cukup beragam dari semangat 

yang di dapat sehingga Guru perlu melakukan identifikasi 

tentang permasalahan belajar peserta didik, termasuk penge-

tahuan awal maupun pengetahuan yang dimiliki dan pada 

tingkat kebutuhan peserta didik yang terkait dengan mata 

pelajaran yang ada.  

2. Merumuskan tujuan  

Seorang guru harus melakukan perumusan tujuan yang 

jelas dan terukur, terarah dan akurat,sehingga dapat memberi 

arah tujuan kepada tindakan-tindakan yang akan dilakukan 

dalam mengembangkan media yang di buat nantinya bisa 

sesuai dengan tujuannnya jelas.   



Menggairahkan Pembelajaran PAI With Macromedia Flash | 41 

3. Menentukan kerangka isi bahan media, dan Jenis 

Media  

Penyusunan isi/materi dari media yang akan dikem-

bangkan pada awal pengembangan gagasan, seorang guru 

sebenarnya sudah memiliki gambaran tentang jenis media 

yang akan dibuatnya. Namun guru dapat memikirkan secara 

cermat dan menentukan bahan meida yang  dibuat. 

Seorang guru juga menentukan jenis media yang akan 

dikembangkan, sehingga potensi yang ada di lingkungan 

sekolah, mencakup ketersediaan bahan, peralatan, kemam-

puan guru, perlu dipertimbangan juga untuk menentukan 

jenis media yang di kembangkan beserta isi media sesuai 

dengan tampilan yang diperlihatkan dalam kerangka pem-

buatan media.  

4. Partisipasi peserta didik  

Keikutsertaan peserta didik dalam memberikan ide akan 

menambah bagi Seorang guru memiliki rencana  tindak lanjut, 

bagaimana media pembelajaran akan digunakan dalam pem-

belajaran? sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin 

dicapai dan penggunaan model dan macam media yang 

digunakan agar peserta didik dapat berpartisipasi.  

5. Membuat slide atau tombol 

Untuk pembuatan media ada slide dan tombol hal ini 

berpengaruh agar ketika slide atau tombol yang di klik sesuai 

dengan yang diinginkan. Sebagai gambaran untuk penentuan 

slide dan tombol dan proses pembuatannya, perlu dibuat 

rancangan slide yang menarik dari media yang akan dikem-

bangkan. Slide atau tombol yang dibuat dalam bentuk yang 

sederhana atau komplek tergantung guru yang berinovasi.  
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6. Menentukan rancangan media  

Rancangan media perlu ditentukan agar media dapat 

dibuat dengan mudah serta terarah, sehingga dapat diupaya-

kan rancangan yang digunakan ada dan mudah diperoleh, dan 

menggunakan video, image yang ada. 

7. Pelaksanaan pembuatan media 

Sebisa mungkin pembuatan media bisa dikerjakan oleh 

guru sendiri dapat dihindari pembuatan media yang 

dikerjakan oleh pihak lain, apalagi harus mengeluarkan biaya. 

Guru perlu melakukan simulasi penggunaan media dalam 

pembelajaran apabila memungkinkan guru bisa melakukan tes  

penggunaan media dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan 

hasil tes atau uji coba guru melakukan penyempurnaan 

terhadap media yang di buatnya.  

8. Melaksanakan evaluasi  Media dan metode 

Seorang guru yang telah  menyelesaikan pembuatan 

media dikembangkan digunakan dalam pembelajaran harus di 

evaluasi. Selama dalam proses pembelajaran, identifikasi 

berbagai kekurangan media dapat diperbaiki dengan demikian 

juga penggunaan metode pembelajaran harus selaras dengan 

media yang dikembangkan sesuai atau tidak. 

C. Penerapan Media Pembelajaran 

Pada kesempatan kali ini proses penerapan media 

pembelajaran akan di berikan satu contoh Rencana pelaksaan 

pembelajaran (RPP) sesuai dengan lomba inovasi pem-

belajaran yang telah laksankan. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(R P P) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Rebang Tangkas 
Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti 
Kelas/Semester :  VIII (delapan)/Genap 
Materi Pokok :  Makanan dan Minuman yang Halal 

dan yang Haram 
Alokasi Waktu :  3 pertemuan (9 x 40  menit) 

A. Kompetensi Inti  :  

KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif  dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya. 

KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual 
dan procedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 

KI 4  : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori. 
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B. Kompetensi Dasar Dan Indikator 

No. Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
1 3.9. Memahami 

hikmah penetapan 
makanan dan 
minuman yang 
halal dan haram 
berdasarkan Al-
Quran dan Hadits 

3.9.1. Menjelaskan 
pengertian   makanan 
dan minuman yang   
halal 

3.9.2. Menjelaskan 
pengertian Makanan 
dan minuman yang 
Haram 

3.9.3. Menyebutkan kreteria 
makanan dan 
minuman yang halal 
dan yang haram 

3.9.4. Menuujukkan dalil al-
qur.an dan hadits 
terkait dengan 
makanan  yang halal 
dan haram. 

 3.9.5. Menyebutkan 
manfaat makanan 
yang halal dan 
madhorot/bahaya  
makanan  yang 
haram. 

2 4.9. Mengonsumsi 
makanan yang 
halal dan bergizi 
sesuai ketentuan 
syariat Islam 
 

4.9.1. Memilih 
Mengkomsumsi 
makanan yang halal  
dan bergizi sesuai 
Syariat Islam 

4.9.2. Meninggalkan 
makanan yang haram 
dan tidak sesuai 
syariat islam dalam 
kehidupan sehari-hari 

 

Nilai Karakter: Religius, Integritas, Nasionalis,Mandiri, Gotong 

Royong 
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C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran ini peserta didik diharapkan, dapat: 

1. Menjelaskan pengertian makanan  dan minuman yang 

halal 

2.  Menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang 

Haram 

3.  Menyebutkan kreteria makanan  dan minuman yang 

halal dan  yang haram 

4.  Menuujukkan dalil al-Quran dan hadits terkait dengan 

makanan yang halal dan haram. 

5.  Menyebutkan manfaat makanan yang halal dan 

madhorot/bahaya  makanan  yang haram 

D. Materi Pembelajaran: 

Pertemuan Pertama: 

 Materi reguler 

1. Makanan Halal 

Makanan halal adalah makanan yang boleh 

dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi 

seorang muslim, makanan yang dimakan harus 

memenuhi dua syarat, yaitu: 

a. Halal, artinya dibolehkan berdasarkan keten-

tuan syariat Islam. 

b. Tayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, 

bergizi, dan menyehatkan. 

Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam 

Q.S. al-Māidah/5 ayat 88: 

ٓي ��نُمت ِبِهۦ ُمۡؤِم�ُونَ َوُلكُوْا ِمم�  ِ ���� َ ��
�ُقوْا �� ٗباۚ َو��ت ٗال َطّیِ ـ� ُ َ�لَ ��

 ٨٨ ا َرَزقَُمكُ ��

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan 

Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, 
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dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya”. (Q.S. al-Māidah/5: 88) 

a. Halal dari segi wujudnya/zatnya makanan itu 

sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang 

diharamkan oleh Allah Swt. 

b. Halal dari segi cara mendapatkannya 

c. Halal dalam proses pengolahannya. 

Ada orang yang menyatakan bahwa untuk bisa 

mendapatkan makanan yang halal itu sulit. 

Namun banyak juga orang yang mampu menjaga 

diri agar makanan yang masuk ke dalam tubuhnya 

dijaga akan kehalalannya. Adapun jenis-jenis 

makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai 

berikut: 

a) Makanan yang disebut halal oleh Allah dan 

Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan hadis 

berikut: 

Artinya: “Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam 

Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan 

Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa 

yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang 

itu termasuk yang dimaafkan”. (H.R. Ibnu Majah 

dan Tirmizi) 

b) Makanan yang tidak kotor dan tidak 

menjijikkan. Hal ini sesuai firman Allah dalam 

Q.S. al-A’rāf/7 ayat 157: 

ِٓ�َث  ُم ��لَۡخَب�� ِت َوُحيَّرُِم �َلَۡهيِ ��َ� ّیِ ل� لَهُُم ��لط�  …َوُحيِ

Artinya: “...dan yang menghalalkan segala yang baik 

bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk 

bagi mereka... “(Q.S. al-A’rāf/7: 157) 
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c) Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, 

tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak 

merusak akal, serta tidak merusak moral dan 

aqidah. Firman-Nya dalam Q.S. al-Baqārah/2 

ayat 168: 

�ِ�ُعوْا  ٗبا َوَال تَ� ٗال َطّیِ ـ� ا ِيف ��ۡ��ۡرِض َ�لَ لن�اُس ُلكُوْا ِمم�
َا �� ٓ��هي� یَ��

ِ�ٌني  �ُهۥ لَُمكۡ �َُدّوٞ م� ن
�
ِنۚ ا ـ� ۡیَط ِت ��لش��    ١٦٨ُخُطَو�

Artinya: “Wahai manusia, makanlah dari 

(makanan) yang halal dan baik yang terdapat di 

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata 

bagimu.” (Q.S. al-Baqārah/2: 168) 

2. Makanan Haram 

a. Semua makanan yang langsung dinyatakan 

haram dalam Q.S. al- Māidah/5 ayat 3, yaitu: 

ِ ِبِهۦ  ُم َولَۡحُم ��لِۡ�ِزن�ِر َوَمآ ��ِهل� ِلغَۡريِ ���� لَۡمۡیتَُة َو����
ُحّرَِمۡت �َلَۡیُمكُ ��

ال� َما 
�
ُبُع ا لن�ِطیَ�ُة َوَمآ ��َلكَ ��لس��

یَُة َو�� ّدِ َو��لُۡمۡنَخِنقَُة َو��لَۡمۡوقُوَذُة َو��لُۡمَرتَ

 َ لن�ُصِب َو��ن �
ِلُمكۡ َذك�ۡیُمتۡ َوَما ُذِبَح �ََىل �� ِمۚ َذ� ـ� َ �ۡ��ۡزل تَۡقِسُموْا ِب� س�ۡ

   ...ِفۡسقٌۗ 

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) 

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

yang disembelih bukan atas (nama) Allah, 

yangtercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang 

ditanduk, dan yang diterkambinatang buas, kecuali 

yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkanpula) 

yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan 



48  | Sadiqul Alim, M.Pd 

pula) mengundinasib dengan azlam (anak panah) 

(karena) itu perbuatan fasik...” (Q.S.al-Māidah5:3) 

Dalam ayat tersebut, makanan yang dinyata-

kan haram adalah: 

1)  bangkai, 

2)  darah, 

3)  daging babi, 

4)  daging hewan yang disembelih atas nama 

selain Allah Swt., 

5)  hewan yang mati karena tercekik, dipukul, 

terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam 

binatang buas, 

6)  hewan yang disembelih untuk berhala. 

b. Semua jenis makanan yang mendatangkan 

mudarat/bahaya terhadap kesehatan badan, 

jiwa, akal, moral, dan akidah. Perhatikan  

Q.S. al-A’raf/7ayat 33: 

ۡمثَ 
�
ِحَش َما َظهََر ِمۡهنَا َوَما بََطَن َو��ۡال َ ��لَۡفَو� َم َرّيبِ �َما َحر� ن

�
قُۡل ا

   ٣٣َو��لَۡبۡغَي ِبغَۡريِ ��لَۡحّقِ 

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku 

hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang 

terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan 

perbuatan zalim tanpa alasan yang benar...”  

(Q.S. al-A’raf/7: 33) 

3. Minuman Haram 

a. Minuman yang memabukkan (khamr). Hadis 

Rasulullah: 

Adapun jenis-jenis minuman yang haram 

adalah: 
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Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah 

SAW bersabda:“Setiap sesuatu yang memabukkan 

adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah 

haram” (H.R. Abu Daud) 

Berdasarkan hadis tersebut maka penger-

tian khamr itu mencakup segala sesuatu yang 

memabukkan, baik berupa zat cair, maupun 

zat padat,baik dengan cara diminum, dimakan, 

dihisap, atau disuntikkan ke dalam tubuh. 

Misalnya ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, 

arak, dan berbagai minuman beralkohol 

lainnya. 

Hukum Islam menegaskan bahwa meng-

konsumsi khamr, baik sedikit ataupun banyak 

hukumnya haram dan termasuk dosa besar. 

Hal ini sesuai sabda Rasulullah saw: 

Artinya: Dari Abdullah bin Umar dia berkata, 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ber-

sabda:”Setiap yang memabukkan adalah haram dan 

sesuatu yang banyaknya memabukkan maka 

sedikitnya pun haram “ (H.R. Ibnu Majah) 

b. Minuman yang berasal dari benda najis atau 

benda yang terkena najis. 

Misalnya minuman yang berasal dari air 

kencing kucing. 

c. Minuman yang didapatkan dengan cara batil 

(tidak halal). Misalnya minuman yang didapat-

kan dengan cara merampok, merampas, dan 

memeras. 



50  | Sadiqul Alim, M.Pd 

4. Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman 

yang Halal 

Seseorang yang membiasakan diri meng-

konsumsi makanan dan minuman yang halal akan 

memperoleh manfaat sebagai berikut: 

a. Mendapat rida Allah karena telah menaati 

perintah-Nya dalam memilih jenis makanan 

dan minuman yang halal. 

b. Memiliki akhlakul karimah karena setiap 

makanan dan minuman yang dikonsumsi akan 

berubah menjadi tenaga yang digunakan 

untuk beraktivitas dan beribadah. 

c. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan 

dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan 

baik bagi kesehatan badan. 

5. Akibat Buruk dari Makanan dan Minuman yang 

Haram 

Mengkonsumsi makanan dan minuman yang 

haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri 

sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan 

sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut adalah: 

a. Amal ibadahya tidak akan diterima dan 

doanya tidak akan dikabulkan  oleh Allah Swt. 

b. Makanan dan minuman haram bisa merusak 

jiwa terutama minuman keras (khamr).  

Akibat buruk meminum khamr di 

antaranya seperti: 

1) Menyebabkan berbagai macam penyakit 

psikologis (gangguan jiwa), misalnya 
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gangguan daya ingat, gangguan mental, 

kegagalan daya pikir. 

2) Menimbulkan beban mental, emosional, 

dan sosial yang sangat berat. 

3) Menimbulkan beban penderitaan ber-

kepanjangan dan hancurnya masa depan. 

c. Makan dan minuman yang haram dapat 

mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya 

khamr dapat menyebabkan berbagai macam 

penyakit fisik, diantaranya tekanan darah 

tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan 

tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf 

otak. 

d. Menghalangi mengingat Allah Swt. Allah 

berfirman: 

َوَة َو��لَۡبۡغَضآَء ِيف ��لَۡخۡمِر  ُن ��ن یُوِقَع بَ�ۡ�َُمكُ ��لَۡعَد� ـ� ۡیَط �َما �ُرِیُد ��لش�� ن
�
ا

�َهتُوَن  لَٰوِةۖ فَهَۡل ��نُمت م� ِ َوَعِن ��لص� ��
ُمكۡ َعن ِذۡكِر ��    ٩١َو��لَۡم�ِۡرسِ َویَُصد�

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan 

hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan 

kebencian di antara kamu,dan menghalang-halangi 

kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan 

śalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”  

(Q.S. al-Māidah/5: 91) 

 Materi Pengayaan 

Kisah Penjaga Kebun Buah-buahan 

Dikisahkan ada seorang penjaga kebun buah-

buahan bernama Mubarok. Dia adalah orang jujur 

dan amanah. Sudah bertahun-tahun ia bekerja di 

kebun tersebut. Suatu hari majikannya, sang pemiliki 
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kebun, datang mengunjungi kebunnya. Majikannya 

ternyata sedang mengalami masalah yang rumit 

berkaitan dengan putrinya. Banyak pria yang mem-

persunting putrinya yang sudah beranjak dewasa dan 

tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. 

Masalahnya semua laki-laki yang ingin memper-

sunting putrinya adalah kerabat dan teman dekatnya. 

Ia harus memilih salah satu dari mereka, tetapi ia 

khawatir jika menyinggung bagi kerabat yang tidak 

terpilih. Sambil beristirahat dan menenangkan 

pikiran, ia ingin mencoba mencicipi hasil buah di 

kebunnya. Dipanggillah Mubarok, penjaga kebun itu. 

“Hai Mubarok, kemarilah! Tolong ambilkan saya 

buah melon yang manis!” perintahnya. 

Dengan sigap Mubarok segera memetik buah 

melon yang diminta, kemudian diberikan kepada 

majikannya. Ketika buah tersebut dimakan sang 

majikan, ternyata rasanya tidak manis sama sekali. 

Majikan Mubarok berkata, “Wahai Mubarok! Buah 

ini tidak ada manisnya sama sekali. Berikan saya buah 

yang manis!” pinta sang majikan lagi. Untuk kedua 

kalinya, buah yang diberikan Mubarok masih belum 

terasa manis. Sang majikan terheran-heran, sudah 

sekian lama ia mempekerjakan Mubarok, tetapi 

mengapa si penjaga kebun ini tidak mampu 

membedakan antara buah yang masih muda dan yang 

sudah masak? Ah, mungkin dia lupa, pikir sang 

majikan. Dimintanya Mubarok untuk memetikkan 

kembali buah yang manis. Hasilnya sama saja, buah 

ketiga masih terasa tawar. Rasa penasaran timbul dari 
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sang majikan. Dipanggillah Mubarok, “Bukankah kau 

sudah lama bekerja di sini? Mengapa kamu tidak tahu 

buah mana yang sudah manis?” tanya sang majikan. 

Mubarok menjawab, “Maaf Tuan, saya tidak tahu 

bagaimana rasa buahbuahan yang tumbuh di kebun 

ini karena saya tidak pernah mencicipinya!” “Aneh, 

bukankah amat mudah bagimu untuk memetik buah-

buahan di sini, mengapa tidak ada satu pun yang 

kaumakan?” tanya majikannya. “Pesan orang tua dan 

guru saya, tidak boleh makan sesuatu yang belum 

jelas kehalalannya bagiku. Buah-buahan itu bukan 

milikku, jadi aku tidak berhak untuk memakannya 

sebelum memperoleh izin dari pemiliknya,” jelas 

Mubarok. Sang majikan terkejut dengan penjelasan 

penjaga kebunnya tersebut. Dia tidak lagi meman-

dang Mubarok sebatas tukang kebun, melainkan 

sebagai seseorang yang jujur, hatinya jernih, pikiran-

nya bersih, dan tinggi kedudukannya di mata Allah 

Swt. Ia berpikir mungkin Mubarok bisa mencarikan 

jalan keluar atas permasalahan rumit yang tengah 

dihadapinya. Mulailah sang majikan bercerita tentang 

lamaran kerabat dan temanteman dekatnya kepada 

putrinya. Ia mengakhiri ceritanya dengan bertanya 

kepada Mubarok, “Menurutmu, siapakah yang pantas 

menjadi pendamping putriku?” Mubarok menjawab, 

“Dulu orang-orang jahiliah mencarikan calon suami 

untuk putri-putri mereka berdasarkan keturunan. 

Orang Yahudi menikahkan putrinya berdasarkan 

harta, sementara orang Nasrani menikahkan putrinya 

berdasarkan keelokan fisik semata. Namun, 
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Rasulullah mengajarkan sebaikbaiknya umat adalah 

yang menikahkan karena agama dan kepribadiannya.” 

Sang majikan langsung tersadar akan kekhilafannya. 

Mubarok benar, mengapa tidak terpikirkan untuk 

kembali pada al-Qur’ān dan Sunnah. Islamlah solusi 

atas semua problematika umat manusia. Ia pulang 

dan memberitakan seluruh kejadian tadi kepada 

istrinya. 

  “Menurutku Mobaroklah yang pantas menjadi 

pendamping putri kita,” usulnya kepada sang istri. 

Tanpa perdebatan panjang, sang istri langsung 

menyetujuinya. Pernikahan bahagia dilangsungkan. 

Dari keduanya lahirlah seorang anak bernama 

Abdullah bin Mubarok. Ia adalah seorang ulama, ahli 

hadis, dan mujahid. Ya, pernikahan yang dirahmati 

Allah Swt. dari dua insan yang taat beribadah, insya 

Allah, akan diberi keturunan yang mulia.  

Sumber: http://ceritainspirasimuslim.blogspot.com 

 Materi Remedial 

Materi remedial di ambil dari materi yang memang dianggap 

sulit bagi peserta didik  

Akibat Buruk dari Makanan dan Minuman yang 

Haram 

Mengkonsumsi makanan dan minuman yang 

haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri 

sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan 

sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut adalah: 

a. Amal ibadahya tidak akan diterima dan doanya 

tidak akan dikabulkan  oleh Allah Swt. 
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b. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa 

terutama minuman keras (khamr).  

Akibat buruk meminum khamr di antaranya 

seperti: 

1) Menyebabkan berbagai macam penyakit 

psikologis (gangguan jiwa), misalnya gangguan 

daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya 

pikir. 

2) Menimbulkan beban mental, emosional, dan 

sosial yang sangat berat. 

3) Menimbulkan beban penderitaan berkepan-

jangan dan hancurnya masa depan. 

c. Makan dan minuman yang haram dapat meng-

ganggu kesehatan tubuh. Misalnya khamr dapat 

menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, 

diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, 

liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta 

merusak jaringan saraf otak. 

d. Menghalangi mengingat Allah Swt. Allah ber-

firman: 

ُن ��ن یُوِقَع بَ�ۡ�َُمكُ ��لۡعَ  ـ� ۡیَط �َما �ُرِیُد ��لش�� ن
�
َوَة َو��لَۡبۡغَضآَء ِيف ��لَۡخۡمِر ا َد�

�َهتُوَن  لَٰوِةۖ فَهَۡل ��نُمت م� ِ َوَعِن ��لص� ُمكۡ َعن ِذۡكِر ����    ٩١َو��لَۡم�ِۡرسِ َویَُصد�

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan 

hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan 

kebencian di antara kamu,dan menghalang-halangi kamu 

dari mengingat Allah dan melaksanakan śalat, maka 

tidakkah kamu mau berhenti ?” (Q.S. al-Māidah 5:91) 
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Pertemuan Kedua: 

1. Manfaat makanan/minuman yang halal dan bahaya 

makanan/minuman yang haram 

2. Membaca ayat al-quran QS.al-Maidah: 3 dan Hadits-

hadits terkait 

3. Mengartikan Qs. Al-Maidah: 3 dan ayat-ayat lain serta 

Hadits terkait 

Pertemuan Ketiga: 

1. Jenis produk makanan dan minuman yang halal dan 

bergizi 

2. Jenis produk makanan  dan minuman yang haram 

E. Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran saitific 

F. Media dan Bahan 

 Video Pembelajaran 

 Lingkungan 

 Komputer 

 LCD Projector 

G. Sumber Belajar 

1. Kitab al-Qur’anul Karim dan terjemahnya, Depag RI 

2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VIII 

3. Buku lain yang memadai. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan 1 

a. Pendahuluan  (15 menit) 

1) Guru membuka pembelajaran dengan salam 

dan berdoa bersama dipimpin oleh seorang 

peserta didik dengan penuh khidmat. 
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2) Guru memulai pembelajaran dengan pem-

bacaan al-Quran surahzayat pilihan yang dipim-

pin oleh salah seorang peserta didik. 

3) Guru memperhatikan kesiapan diri peserta 

didik dengan mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi, 

dan tempat duduk peserta didik. 

4) Guru memberikan motivasi dan mengajukan 

pertanyaan secara komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pembelajaran. 

5) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 

tujuan yang akan dicapai. 

6) Guru mengkondisikan peserta didik untuk 

duduk secara berkelompok. 

7) Menyampaikan tahapan kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam pembelajaran. 

b. Kegiatan inti (90 menit) 

 Mengamati: 

Siswa membaca dan mencermati teks yang 

menyajikan materi tentang makanan dan 

minuman yang halal dan haram. 

 Menanya: 

Siswa mengajukan pertanyaan tentang makanan 

dan minuman yang halal dan haram dan 

kriterianya 

 Mengeksplorasi: 

Siswa membuat skema kreteria tentang jenis-

jenis makanan yang dihalalkan dan yang 

diharamkan.  
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 Mengasosiasi: 

Siswa membuat skema hubungan antara maka-

nan yang diharamkan dengan kegagalan hidup 

pelakunya. 

 Mengkomunikasikan: 

a. Pendahuluan (15 menit) 

1) Guru membuka pembelajaran dengan 

salam dan berdoa bersama dipimpin oleh 

seorang peserta didik dengan penuh 

khidmat. 

2) Guru memulai pembelajaran dengan 

pembacaan al-Quran surahzayat pilihan 

yang dipimpin oleh salah seorang peserta 

didik. 

3) Guru memperhatikan kesiapan diri pe-

serta didik dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kehadiran, 

kerapian pakaian, posisi, dan tempat 

duduk peserta didik. 

4) Guru memberikan motivasi dan menga-

jukan pertanyaan secara komunikatif 

yang berkaitan dengan materi pem-

belajaran. 

5) Guru menyampaikan kompetensi dasar 

dan tujuan yang akan dicapai. 

6) Guru mengkondisikan peserta didik 

untuk duduk secara berkelompok. 

7) Menyampaikan tahapan kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam pembelajaran. 
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b. Kegiatan inti (90 menit) 

 Mengamati: 

Siswa mengamati dan mencermati gam-

bar atau tayangan yang terkait makanan 

dan minuman yang halal dan haram. 

Siswa berlatih membaca dalil naqli yang 

terkait dengan makanan/minuman yang 

halal dan yang haram 

 Menanya: 

Dibawah bimbingan guru, peserta didik 

mengajukan pertanyaan tentang manfaat 

mengonsumsi makanan/minuman yang 

halal dan bahaya mengonsumsi jenis 

makanan yang diharamkan. 

 Mengumpulkan informasi 

(Mengeksplorasi): 

Siswa menemukan manfaat meng-

konsumsi makanan dan minuman yang 

halal dan madhorot mengonsumsi 

makanan/minuman yang haram 

Siswa menemukan dalil/dasar hukum 

dari ayat-ayat al-Quran dan hadits ten-

tang makanan/minuman yang halal dan 

yang haram. 

 Mengasosiasi 

Siswa membuat penalaran hubungan 

antara makanan/minuman yang halal 

dan bergizi dengam kesehatan dan pres-

tasi hidup. 
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Siswa membuat skema hubungan antara 

makanan/minuman yang diharamkan 

dengan kegagalan hidup para pelakunya 

 Mengkomunikasikan: 

Siswa mempresentasi kan hasil temuan 

dari  manfaat dan bahaya mengonsumsi 

minuman yang halal dan yang diharam-

kan. 
 

c. Penutup (15 menit) 

1) Guru melakukan post test terhadap 

pemahaman peserta didik selama proses 

pembelajaran. 

2) Guru bersama-sama para peserta didik 

melakukan refleksi terhadap pem-

belajaran yang telah dilaksanakan. 

3) Guru memberikan reward kepada 

“peserta didik terbaik”. 

4) Guru menjelaskan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

5) Guru memberikan tugas mandiri kepada 

peserta didik berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

6) Guru bersama-sama para peserta didik 

menutup pelajaran dengan berdoa. 

I. Penilaian 

Format Penilaian Sikap Spiritual 

1. Penilaian diri sendiri 

Petunjuk: 

Lembaran ini diisi oleh siswa untuk menilai sikap 

spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (√) pada 
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kolom skor sesuai sikap spiritual peserta didik, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

4  = selalu, apabila selalu melakukan sesuai per-
nyataan 

3 =  sering, apabila sering melakukan sesuai per-
nyataan dan kadang-kadang tidak melakukan 

2  = kadang-kadang, apabila kadang-kadang mela-
kukan dan sering tidak melakukan 

1   = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Peserta Didik  : …………….. 
Kelas     : …………….. 
Tanggal Pengamatan  : …………….. 
Sikap yang dinilai  :  Spritual 
 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 
1 Saya selalu makan makanan yang halal sehat 

dan bergizi 
    

2 Sesekali kita perlu makan makanan yang 
mahal meskipun tidak halal untuk kesehatan 
tubuh kita 

    

3 Makan makanan yang dihararamkan 
sebenarnya dapat membuat badan kita 
menjadi sehat dan kuat 

    

4 Makanan yang halal pasti harganya mahal 
sehingga sulit untuk kita lakukan  

    

5 Makanan halal akan membuat tubuh kita 
menjadi sehat 

    

Jumlah Skor  

Petunjuk Penskoran: 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 
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Contoh: 
Skor diperoleh 16, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan =20, 

maka skor akhir:  

2. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Lisan 
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes lisan 
c. Kisi-kisi : 

No. Indikator Butir Instrumen 

1 
Dapat mengartikan 
Q.S. Al-Maidah  ayat 
3 

Artikan Q.S. al-
Maidah  ayat 3 
dengan benar! 

2 
Dapat mengartikan  
Al- hadits 
Yang terkait  

Artikan hadits 
berikut ini  dengan 
benar! 

3 

Dapat menjelaskan 
kriteria makanan dan 
minuman yang 
haram 

Jelaskan   kriteria 
makanan  minuman 
yang haram! 

4 

Dapat menyebutkan 
bahaya 
mengonsumsi  
makanan dan 
minuman yang 
diharamkan 

Sebutkan 3 bahaya 
mengonsumsi 
makanan yang 
diharamkan! 

5 

Dapat menyebutkan 
manfaat  
mengonsumsi 
makanan yang halal 
dan bergizi 

Sebutkan 3  manfaat 
mengonsumsi 
makanan/minuman 
yang halal dan 
bergizi! 

Instrumen: Terlampir 

3.   Keterampilan       
a. Teknik Penilaian : Performance 

b. Bentuk Instrumen : Praktik  

c. Kisi-kisi: 
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No. Keterampilan Butir Instrumen 

1 
Dapat membaca Q.S. 
Al-Maidah ayat 3 

Bacalah Q.S. Al-
Maidah ayat 3 dengan 
tartil! 

2 
Dapat membaca . Al-
Hadits terkait 

Bacalah Q.S. Al- Hadts 
berikut dengan benar dan 
lancar 

Instrumen: Terlampir 

a. Teknik : Portofolio 

b. Bentuk Instrumen : Tugas Kelompok 

c. Kisi-kisi : 

No. Indikator 
Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 
Penilaian 

4.9.1 
 

Memilih 
Mengkomsumsi 
makanan yang 
halal  dan bergizi 
sesuai Syariat 
Islam  
 

 
 
Tugas 
Kelompok 

 
 
portofolio 

Buatlah daftar 
pruduk 
makanan/minum
an yang Halal 
dan bergizi untuk 
dikonsumsi yang 
bersertifikat halal 
di sebuah 
supermarket  di 
lingkungan kalian  

4.9.2 
 

Meninggalkan 
makanan yang 
haram dan tidak 
sesuai syariat 
islam dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 

Tugas 
kelompok 

portofolio Buatlah   daftar 
produk makanan 
dan minuman 
yang haram 
dikonsumsi dan 
tidak sesuai 
dengan syariat 
islam 
Dilingkungan 
sekitar kalian. 
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Lampiran Instrumen Penilaian: 
Nama Supermarket  : …………………………….. 
Alamat : …………………………….. 
Kelompok : …………………………….. 
Nama  1.  …………………………….. 
           2.  …………………………….. 
               

Daftar Produk Makanan dan Minuman yang Halal Dikonsumsi 
dan Bergizi 
 

No 
Nama produk 

makanan/minuman 
Berlabel 

halal 
Tidak 

berlabel halal 
Kandungan 

gizi 
1     
2     
3     

Dst.     
 

Daftar Produk Makanan dan Minuman yang Haram Dikonsumsi 
 

No 
Nama  produk 

makanan/minuman 
Bahan 
baku 

Bahan 
campuran 

Kandungan 
gizi 

1     
2     
3     

Dst.     
 

Petunjuk Pensekoran: 
1. Siswa mendaftar 10 jenis produk makanan dan minuman 

yang halal, 10 jenis produk makanan/Minuman yang 
haram 

2. Setiap item jenis produk bobot sekor: 5 
 

Rumus:  
Jumlah jenis produk yang di daftar  x bobot skor 
 

 
Mengetahui; 
Kepala Sekolah, 
 
 
 
................................... 

Way Kanan,   Juli 2018 
Guru Mata Pelajaran 
 PAI dan Budi Pekerti 
 
 
 
.................................. 
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D. Media Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 
Media pembelajaran ini di buat untuk memberikan daya 

tarik pada pembelajaran PAI di kelas sehingga peserta didik  
dalam proses pembelajaran bisa dengan mudah untuk 
memahami materi yang di ajarkan oleh guru. 
1. Buka Aplikasi dengan file swf Media pembelajaran yang 

telah dibuat. 
Selanjutnya tekan peserta didik diberikan penjelasan 

bahwa materi yang akan di sampaikan dan teknis penilaian 
yang akan di ambil, terus klik Tobol Masuk 

 

 

2. Pilih  tombol mengamati video tentang halal dan haram 
Peserta didik  di secara berkelompok di suruh mengamati 

tentang video halal dan haram secara bersama-sama. 
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3. Setelah selesai mengamati video, selanjutnya peserta didik 
di suruh mengamati gambar – tekan Tombol Mengamati 
Gambar. 

 
 

4. Setelah selesai tombol menanya di sini peserta didik  di 

suruh bertanya terhadap materi yang telah  di  tayangkan 

atas secara berkelompok/mandiri. 
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5. Setelah selesai, setiap kelompok untuk berdiskusi, tombol 

eksplorasi setiap peserta didik  mengidentifikasi. 
 

 
 

6. Setelah selesai, perkelompok siswa untuk memberikan 

deskripsi singkat dari video dam gambar, tekan tombol 

Asosiasi mendeskrisikan gambar dan cerita yang dilihat. 
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7. Setelah selesai siswa secara berkelomok untuk mem-

presentasikan dari hasil diskusinya, tekan tombol komu-

nikasi peserta didik  di suruh untuk presentasi. 

 
 

8. Setelah selesai maka siswa di berikan penguatan materi 

pembelajran tekan tombol Penguatan materi  berisi materi 

pembelajran  yang di ajarkan. 
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9. Tombol Refrensi  

 
 

 

 

  

Tiada manusia yang tak 

pernah berbuat dosa, Namun 

sebaik-baik manusia ia 

memohon ampun atas dosanya 

kepada Allah swt. 
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Berikan generasi ilmu, 

jangan kau berikan 

harta.Berikan kasih 

sayangmu untuk hari 

tuamu! 

 

 

BAB 5 
Mengairahkan Pembelajaran  

PAI dan BP 
 

 

A. Penggunaan Media Pembelajaran 

Pada awalnya terinspirasi dari mengikuti lomba guru 

berdedikasi dan berprestasi tingkat nasional pada tahun 2013, 

dengan menunjukkan model pembelajaran yang di lakukan 

guru pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah.  

Guru yang menggunakan media pembelajaan harus kreatif 

dalam pembuatan inovasi pembelajaran, hal inilah penulis 

terinspirasi pada proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dalam sekolah, yang menginspirasi penulis dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

Dengan adanya model-

model pembelajaran yang per-

nah penulis baca juga ada 

sebagaian yang pernah penulis 

praktekkan, menginpirasi ide 

pembuatan media pembe-

lajaran dengan menggunakan 

macromedia flash. Tetapi pada 

perkembangannya banyak digunakan untuk membuat animasi 

atau aplikasi yang bukan berbasis internet (offline). Dengan 

Actionscript 2.0 yang dibawanya, Flash 8 dapat digunakan 

untuk mengembangkan game atau bahan ajar seperti kuis atau 

simulasi, (Bambang Adriyanto, 2010:11).  
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Di zaman yang mulai berkembang teknologi ini guru di 

tuntut untuk bisa menggunkan IT dan berkreasi serta 

berinovasi  dalam menggunakan teknologi agar peserta didik  

dapat belajar yang lebih menarik. 

 Kegiatan belajar mengajar memberikan  sebuah  inspirasi 

untuk menemukan proses pembelajaran aktif kreatif dan 

inovatif (paikem), hal ini menjadikan seorang guru untuk 

menemukan inovasi-inovasi pembelajaran. Agar proses 

belajar mengajar menjadi lebih menarik dan peserta didik  

menjadi lebih kreatif dalam memahami materi pelajaran. 

Kreativitas itu perlu di rangsang ia bukan faktor bawaan yang 

hanya di miliki oleh siswa. Menurut clock (1983:74) ada dua 

faktor yang mempengaruhi kreatifitas yaitu faktor yang 

mendukung dan yang menghambat perkembangan kreatifitas 

ialah 

 Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keter-

bukaan 

 Situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya 

banyak pertanyaan 

 Situasi yang dapat mendorong dalam rangka meng-

hasilkan mutu. 

 Situasi yang mendorong tanggung jawab dan keman-

dirian. 

 Situasi yang menekankan inisiatif diri untuk mengali, 

mengamati bertanya merasa, mengklasifikasikan, men-

catat, menerjemahkan, memprakirankan, menguji hasil 

prakiraan dan mengkomunikasikan. 

 Kedwibahasaan yang memungkinkan mengembangkan 

potensi kretifitas secara lebih luas karena akan mem-

berikan  pandangan dunia secara bervariasi, lebih fleksibel 
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dalam menghadapi masalah, dan mampu mengekpresikan 

dirinya dalam cara yang berbeda dari mennya orang lain 

yang dapat muncul dari pengalaman yang dimilikinya. 

 Posisi kelahiran (berdasarkan tes kreatifitas, anak sulung 

laki-laki lebih kreatif daripada anak laki-laki yang lahir 

kemudian). 

 Perhatian orang tua terhadap minat anaknya, stimulasi 

dari lingkungan sekolah dan motivasi diri. 

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat berkembang 

kreatifitas adalah: 

 Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian 

dalam menanggung resiko atau upaya mengajar sesuatu 

yang belum di ketahui. 

 Konformitas terhadap teman-teman kelompoknya dan 

tekanan sosial. 

 Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, meng-

gunakan imajinasi dan penyelidikan. 

 Streotip peran seks/jenis kelamin. 

 Diferensiasi antara bekerja dan bermain 

 Otoritarisme 

  Tidak menghargai terhadap fantasi dan khayalan 

Adanya kreatifitas siswa dalam proses belajar mengajar 

agar peserta didik merasa senang dan gembira, sehingga 

penulis menemukan sebuah aplikasi macromedia flash yang 

bisa membuat media pembelajaran yang luas cara penggunaan 

aplikasinya, sehingga menimbulkan adanya kreatifitas siswa 

dan tampilan menarik. 

Dari segi tampilannya setelah di publish menjadi flash 

sehingga sangat menarik untuk di gunakan sebagai media 

pembelajaran juga untuk pembuatan animasi- animasi lain. 
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Untuk segi penggunaannya dalam aplikasi ini tergolong 

komplek menarik sehingga bisa dipadukan dengan video  hal 

inilah yang membuat bagus merasa menjadi hal baru karena 

dalam mengajar sudah ada semua perangkat pembelajarannya 

di dalamnya. 

B. Kelebihan dan Kekurangan Media Flash 

Media  pembelajaran  yang penulis buat ini untuk memu-

dahkan guru dalam  proses kegiatan belajar mengajar di dalam 

kelas. Di dalam komputer harus terinstal  dengan macromedia 

flash agar bisa menjalankan aplikasi tersebut. Setelah terinstal 

maka aplikasi ini bisa dibuka dan dijalankan. 

Dari segi kelayakan teknologi, aplikasi ini dapat dikatakan 

layak karena Software yang digunakan untuk mengem-

bangkan aplikasi ini mudah dicari dan didapatkan dibeberapa 

file sharing seperti 4shared, atau file hippo dan untuk men-

jalankan aplikasi ini menggunakan laptop/komputer yang 

tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi karena sofwarenya 

tidak  terlalu besar. 

Kalau dalam prakteknya menggunakan media pem-

belajaran akan lebih memudahkan dalam kegiatan pem-

belajaran yang dilakukan oleh guru. Begitu juga dengan 

peserta didik akan lebih senang, mudah untuk di pahami serta 

memungkinkan peserta didik  untuk bisa lebih berkreasi dan 

da komunikatif dalam belajar. Dari penggunaan media 

menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan,  ada beberapa kelebihan, diantaranya kelebihan itu 

dalam menggunakan media pembelajaran ini diantaranya: 

1. Memudahkan guru dalam melakukan aktivitas kegiatan 

pembelajaran di kurikulum K13 
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2. Memudahkan peserta didik  dalam menyerap materi yang 

ajarkan dengan tayangan video atau materi yang ajarkan. 

3. Memberikan kreativitas peserta didik  dan guru dalam 

belajar mengajar. 

4. Memberikan  wawasan kepada peserta didik  pentingya IT 

dalam belajar. 

5. Memanfaatkan dampak yang positif kepada peserta didik   

dalam semangat belajar. 

6. Memberikan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga siswa tidak jenuh. 

Penggunaan media pemebelajaran ada beberapa keku-

rangan diantaranya kekurangan dalam menggunakan media ini 

adalah: 

1. Perlu adanya proyektor/LCD 

2. Adanya instalasi listrik 

3. Lektop/ komputer yang memadai 

4. Media pemebelajaran yang telah disiapkan. 

5. Perlu adanya sofware pendukung dalam pembuatannya. 

Juga setelah di buat di jadikan flash dalam bentuk aplikasi 

media pembelajaran tinggal kita menggunakan sarana yang 

dibuat dalam media tersebut. Praktis dalam arti mencakup 

semua aspek yang dibutuhkan oleh guru dalam kegiatan 

belajar mengajar sehingga guru dalam prakteknya penerapan 

kurikulum 2013 menjadi mudah dalam kegiatan belajar 

mengajarnya. 

C. Manfaat Media flash dalam pembelajaran  

Hasil analisa data dari peserta didik  yang didapat bahwa 

peserta didik  lebih senang menggunakan media pembelajaran 

karena peserta didik  lebih fokus dan mudah paham.Wina 

Sanjaya (2009:106) Menganalisis data adalah suatu proses 
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mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan  untuk 

mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan rang-

sangannya hingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai 

dengan tujuan penelitian. Berikut ini data peserta didik   

peserta didik  atas pemanfaan media aplikasi inovasi  media 

pembelajaaran yang di buat: dari jumlah 34 peserta didik  

dalam penggunaan media dari pemanfaan untuk yang 

mendapat nilai 60:1,70:4,72:1,,74:2,76:12,78:6,80:4 dari analisa 

data 2273/34 peserta didik  di dapat pemanfaatan media 

pembelajaran 65,96% setelah di evaluasi peserta didik  merasa 

senang, artinya dalam pembelajaran media sebagai salah satu 

hal yang terpenting untuk menunjang tercapainya pem-

belajaran yang lebih  baik. 

Pemanfaatan media pembelajaran ini telah penulis 

kembangkan yang awalnya menggukan media power point, 

sehingga saat ini sudah menggunakan macromedia flash, 

karena di dalam pengembanganya  dalam pembuatan ini lebih 

variatif  menarik juga membuat guru agar dapat belajar lebih 

banyak lagi ide-ide yang perlu dikembang dalam  membuat 

media pembelajaran. Colln Rose dan Malcolm J. Micholl 

(2011:455) “kita membutuhkan revolusi dalam pendidikan 

revolusi tidak pernah di mulai dari atas, revolusi bangkit dari 

bawah.” Seorang pendidiklah yang merubah karakter siswa 

dan mengolah daya pikir siswa, bagaimana pun pengaruh 

revolusi pengajaran yang di gunakan guru membuat siswa 

menjadi lebih bermutu dalam kualitas pendidikan. 

Macromedia flash banyak di kembangkan oleh para guru 

atau penjual media pembelajaran, sehingga penulis merasa 

terstimulus untuk ikut juga membuat media pembelajaran 

yang kreatif. Pada praktenya setelah di terapkan dalam 
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kegiatan belajar mengajar ternyata peserta didik merasa 

antusias terhadap  materi yang ditampilkan. 

Di era serba IT ini guru tentunya di tuntut untuk bisa 

menggunakan, mengembangkan dan membuat media pem-

belajaran sehingga guru tidak tertinggal dengan kemajuan 

teknologi, agar nantinya peserta didik  tidak tertinggal dengan 

kemajuan zaman yang sudah serba IT.  Belajar dan terus 

belajar hingga akhir hayat dengan kreasi-kreasi yang dimiliki 

agar media pembelajaran yang penulis buat ini ada 

manfaatnya dalam dunia pendidikan menjadikan generasi 

masa depan yang lebih baik. 

Pembelajaran dengan media pembelajaran menjadikan 

guru lebih mudah dan banyak  manfaatnya, namun tetap saja 

semuanya kembali ke pribadi guru masing-masing. Karena 

banyak yang perlu dibenahi dalam pelaksanaanya jika seorang 

guru ingin kelasnya menerapkan metode pembelajaran 

dengan menggunakan media. 

Sesuatu yang memiliki nilai tinggi dan memberikan 

manfaat yang banyak pastilah menuntut kerja ekstra, salah 

satunya dalam penyusunan media pembelajaran dengan 

macromedia Flash. Dalam menyusun media pembelajaran, 

seorang guru dituntut kesabaran dan kerja kerasnya. Tidak 

hanya dalam hal teknis penyusunan saja akan tetapi substansi 

dalam media pembelaran jauh lebih penting, dalam mem-

berikan gambaran materi kepada peserta didik untuk 

memudahkan belajar sehingga dalam pembelajaran yang 

dilakukan itu mudah dipahami oleh peserta didik.  

Media pembelajaran dengan macromedia flash yang 

penulis buat dengan simple untuk memudahkan guru dalam 

kegiatan belajar dan mengajar, agar tujuan pembelajaran 
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tercapai dengan baik media  pembelajaran yang di ajarkan 

penting sekali memahami bagaimana cara  murid memahami 

pembelajaran yang di gunakan oleh guru. 

Agar pembelajaran dengan menggunkan media pem-

belajaran dapat tercipta dengan baik dibutuhkan dukungan 

dari berbagai pihak. Tidak hanya pihak guru yang dituntut 

keseriusannya, akan tetapi seluruh stakeholder yang berkaitan 

dengan sekolah serta fasilitas yang di milikinya, juga peserta 

didik  harus memiliki komitmen yang kuat untuk belajar 

dengan sungguh-sungguh  guna mewujudkan cita-citanya. 

Sekolah yang besar, fasilitas yang high class, perangkat 

pendidikan yang lengkap dan sempurnanya visi misi yang 

dimiliki sekolah hanya akan menjadi impian saja mana kala 

orang-orang yang berada di dalamnya tidak menggunakan 

dengan baik fasilitas yang ada sehingga pendidikan yang di 

kembangkan tidak sepenuhnya dapat di terima oleh siswa. 

 

 
 

Belajar mencoba dari pada 

tidak pernah berbuat 

untuk  menggapai prestasi. 
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BAB 6 
Urgensi Pembelajaran PAI 

 
 

A. Urgensi  Belajar 

Belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di 

kurikulum 2013 ini dalam perminggu ada 3 jam pembelajaran 

hal ini di rasa pada sekolah umum seperti SMP perlu di 

tambah lagi mengapa demikian? kalau kita kembali berfikir 

sesuai dengan dasar negara kita pancasila  pada sila pertama 

“ketuhanan yang maha esa”, seharusnya pembelajaran agama 

di tambah lagi agar sesuai dengan ideologi yang kita anut.  

Belajar agama merupakan hal terpenting sebagai tujuan hidup 

seorang yang bernegara dan beragama, belajar menurut 

Sholeh Abdul Azis dan Abdul Azis Abdul Majid (169)  

Belajar adalah suatu perubahan pada diri seseorang yang 

belajar karena pengalaman lama, kemudian karena penga-

laman tadi terjadi perubahan baru. 

Belajar  merupakan hal terpenting dalam  hidup makanya 

kita di haruskan untuk belajar apa lagi belajar agama, dalam 

ajaran agama Islam “belajar  menuntut ilmu dari buaiyan 

hingga liang lahat” juga dalam hadits lain “menuntut ilmu  

wajib bagi seorang muslim” dari hadits ini bahwa penting kita 

belajar agama. Apalagi di lembaga pendidikan dasar agar 

pondasi peserta didik menjadi kuat,sehingga di sekolah-

sekolah ada tamabahan mulok BTQ atau yang sejenisnya.  

Dengan belajar agama peserta didik akan mejadi kuat 

iman dan juga kuat mental jasmani dan rohani menjadi 
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terarah dalam  kehidupannya. Menurut W. S. Winkel (1991: 

36) belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan ini bersifat secara 

relative konstan dan berbekas. (Belajar didefinisikan sebagai 

suatu perubahan tingkah laku yang permanen sebagai hasil 

dari pengalaman). Menurut Hilgard dan Bower (1988:11) 

belajar merupakan aktivitas atau kegiatan dan penguasaan 

terhadap sesuatu. 

Belajar yang di lalui peserta didik di sekolah  merupakan 

bagian yang penting untuk menciptakan generasi yang  

bertaqwa. Maka dari itu generasi yang didik dengan pen-

didikan agama Islam nantinya akan bisa terarah dan untuk 

masa depan buat dirinya, kelurganya, bangsanya dan 

negaranya. 

B. Masalah Pembelajaran 

Pada  dasarnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

dalam kelas atau diluar kelas mempunyai koherensi dengan 

peserta didik dalam proses belajarnya, apakah peserta didik 

belajar dengan mudah atau belajar dengan tertekan secara 

psikologis pembelajaran yang di tanamkan haruslah menye-

nangkan yang di lakukan siswa, dengan begitu banyak hal 

yang harus di perhatikan bagaimana dalam pembelajaran 

seorang guru mengetahui karekteristik peserta didik. 

Guru yang profesional mempunyai banyak alternatif  

mengatasi masalah pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswanya. Namun, sebelum pilihan 

tertentu diambil  oleh guru sangat diharapkan untuk terlebih 

dahulu melakukan beberapa langkah penting sebagaimana 



Menggairahkan Pembelajaran PAI With Macromedia Flash | 81 

yang dikemukakan Syah (2000: 175) sebagai berikut: 

 Menganalisa hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian 

masalah dan hubungan antar bagian tersebut untuk 

memperoleh pengertian yang benar mengenai kesulitan 

belajar yang dihadapi siswa. 

 Mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan 

tertentu yang memerlukan perbaikan.  

 Menyusun program perbaikan, khususnya program 

remedial teaching (pengajaran perbaikan). 

 Melaksanakan program perbaikan. 

Dengan mengetahui karakterisktik peserta didik dalam 

pembelajran memudahkan guru dalam pembagian kelompok 

pembelajaran yang merupakan kreatifitas yang harus di miliki, 

agar peserta didik tidak menumpuk menjadi satu yang kadar 

kecerdasannya lebih tinggi, sehingga dalam pembelajaran akan 

lebih merata dan memudahkan peserta didik berinteraksi 

dalam pembuatan tugas-tugas diskusi dan presentasi  hasil 

yang di pelajari, hal ini memungkinkan peserta didik lebih 

serius dan mendapatkan hasil pembelajaran  yang baik. 

Menurut Syamsuddin (2000) Burton mengidentifikasi 

siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, yang ditun-

jukkan oleh adanya kegagalan siswa dalam mencapai tujuan-

tujuan belajar. Menurut dia bahwa pesrta didik dikatakan 

gagal dalam belajar apabila: 

 Dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak 

mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat 

penguasaan materi (mastery level) minimal dalam pelajaran 

tertentu yang telah ditetapkan oleh guru (criterion reference). 

 Tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi semes-

tinya, dilihat berdasarkan ukuran tingkat kemampuan, 
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bakat, atau kecerdasan yang dimilikinya. Siswa ini dapat 

digolongkan ke dalam under achiever. 

 Tidak berhasil tingkat penguasaan materi (mastery level) 

yang diperlu kan sebagai prasyarat bagi kelanjutan tingkat 

pelajaran berikutnya. Siswa ini dapat digolongkan ke 

dalam slow learner atau belum matang (immature), sehingga 

harus menjadi pengulang (repeater). 

Jadi, peserta didik  yang mengalami kesulitan belajar 

apabila yang bersangkutan menunjukkan gejala (failure) 

tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya yang adanya 

hambatan, gangguan atau berupa ancaman dalam belajanya. 

Dengan adanya diaognosa sebelum pembalajaran seorang 

guru harus mampu menciptakan belajar yang di  lakukan agar 

supaya dalam pembelajaran supaya bisa berjalan dengan 

lancar dan dapat mencapai tujuan pembalajaran yang lebih 

baik. Dengan begitu pembelajaran dengan menggunakan 

macromedia flash ini merupakan salah satu alternatif 

pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang  

bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang bisa 

membuat peserta didik kreatif, Sehingga masalah pem-

belajaran akan dapat teratasi dengan  dan tercapailah tujuan-

tujuan pembelajaran. 

C. Model-model  Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar model-model pem-

belajaran  angat diperlukan untuk kegiatan belajar agar  proses 

belajar peserta didik dapat berjalan yang di lakukan di sekolah. 

Model pembelajaran di kurikulum 2013 ini ada beberapa yang 

hal yang dianjurkan diantaranya: saitific, Pembelajaran 

Berbasis Masalah (Problem-Based Learning), Pembelajaran 

Berbasis Proyek (Project-Based Learning) dan Pembelajaran 
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Inquiry/Discovery. Selain itu di bahas juga model-model 

pembelajaran yang lain. 

1. Pendekatan Saintifik 

Menurut Permendikbud No. 103 Tahun 2014 Pen-

dekatan saintifik terdiri atas lima langkah kegiatan belajar 

yakni mengamati (observing), menanya (questioning), mengum-

pulkan informasi/mencoba(experimenting), menalar atau 

mengasosiasi (associating), mengomunikasikan (communicating) 

yang dapat dilanjutkan dengan mencipta.  

Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik tersebut mengikuti langkah-langkah pada metode 

ilmiah. Berikut ini langkah-langkah pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik.  

a. Mengamati.  

Siswa menggunakan panca inderanya dalam belajar untuk 

mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang 

dipelajari. Misalnya pembelajaran pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti. Siswa dapat mengamati fenomena secara 

langsung maupun melalui media audio visual video pem-

belajaran yang telah di rancang. Hasil yang diharapkan dari 

langkah pembelajaran ini adalah siswa menemukan masalah, 

yaitu gap of knowledge apapun yang belum diketahui terkait 

dengan fenomena yang akan di tampilkan dari audia visual. 

Seorang guru dapat membantu siswa menginventarisasi segala 

sesuatu yang belum diketahui (gap of knowledge) tersebut. Agar 

kegiatan mengamati dapat berlangsung dengan baik, sebelum 

pembelajaran dimulai seorang guru perlu menemukan/ 

mempersiapkan fenomena  materi yang diamati siswa dan 

merancang kegiatan pengamatan untuk siswa menemukan 

masalah.  
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b. Menanya.  

Setelah mengetahui masalah Siswa merumuskan per-

tanyaan tentang apa saja yang di tampilkan diketahui atau 

belum dapat lakukan terkait dengan fenomena yang diamati 

dari mengamati. Dan pertanyaan yang diajukan dapat 

mencakup pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghendaki 

jawaban berupa pengetahuan faktual, konseptual, maupun 

prosedural, dan bersifat hipotetik. seorang Guru membantu 

siswa merumuskan pertanyaan berdasarkan daftar hal-hal 

yang ingin diketahui agar dapat melakukan pertanyaan 

sesuatu. 

c. Mengumpulkan informasi/mencoba.  

Peserta didik mengumpulkan infomasi untuk data melalui 

berbagai teknik, misalnya mengamati obyek/kejadian, me-

lakukan eksperimen, membaca buku pelajaran, wawancara 

dengan nara sumber dan sumber lainnya yang di jadikan buku 

referensi, kamus, ensiklopedia, media massa. Seorang Guru 

menyediakan sumber-sumber belajar, lembar kerja (worksheet), 

media, alat peraga/peralatan eksperimen, dan sebagainya. 

Hasil kegiatan ini adalah serangkaian data atau informasi yang 

relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang siswa rumuskan. 

Seorang Guru mengarahkan pesrta didik untuk mengisi 

lembar kerja yang diberikan dan menggali berbagai informasi 

tambahan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai 

siswa memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan 

sehingga peserta didik menjadi faham atas data yang di 

inginkan. 
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d. Menalar/mengasosiasi.  

Peserta didik dapat menggunakan data atau informasi 

yang sudah dikumpulkan dalam menyimpulkan. Pada langkah 

ini seorang guru dapat mengarahkan kepada peserta didik 

agar  dapat menyimpulkan data/informasi yang diperoleh 

untuk menarik kesimpulan dengan tepat. Hasil akhir dari 

tahap ini adalah peserta didik dapat membuat simpulan-

simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang 

dirumuskan pada langkah menanya diatas. 

e. Mengomunikasikan.  

Peserta didik dapat menyampaikan jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan temannya dikelas baik secara lisan, 

tertulis atau melalui media lain yang bisa di jabarkan.  Pada 

tahapan pembelajaran ini peserta didik dapat juga me-

mamerkan hasilnya di ruang kelas, atau mengunggah (upload) 

diblog yang dimiliki agar tampak kerjanya. Seorang Guru 

memberikan respon, meluruskan, memberikan penguatan 

kepada peserta didik serta memberikan penjelasan lebih luas 

lagi. Seorang Guru membantu peserta didik untuk  menen-

tukan butir-butir penting pada kesimpulan yang akan 

dipresentasikan di depan kelas mengguakan media yang sesuai 

dengan kecakapan peserta didik.  
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Langkah-langkah Pembelajaran Saintifik: 

Langkah-langkah Aktivitas Guru 

Mengamati Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk melakukan 
pengamatan di lingkungan sekitar 
sesuai dengan materi pokok 
pembelajaran. 

Menanya Guru memberi kesempatan kepada 
siswa untuk bertanya tentang hal-
hal yang belum dipahami terkait 
dengan materi pembelajaran yang 
sedang dibahas, maupun hal-hal 
yang berkaitan dengan materi yang 
dibahas. 

Mengeksplor guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk mendapatkan 
data-data yang diperlukan sesuai 
dengan materi pembelajaran. 

Mengasosiasi Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk menganalisis 
materi pembelajaran yang sedang 
dibahas. 

Mengomunikasikan Siswa dapat menyampaikan hasil 
proses pembelajaran dari materi 

pembelajaran dalam tertulis 
maupun lisan. 

2. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based 

Learning) 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan Pem-

belajaran Berbasis Masalah adalah pembelajaran yang meng-

gunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari (otentik) 
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yang bersifat terbuka (open-ended) untuk diselesaikan oleh 

peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir, 

keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, 

keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau 

memperoleh pengetahuan baru. Pembelajaran ini berbeda 

dengan pembelajaran konvensional yang jarang menggunakan 

masalah nyata atau menggunakan masalah nyata hanya 

ditahap akhir pembelajaran sebagai penerapan dari penge-

tahuan yang telah dipelajari. Berikut adalah langkah-langkah 

PBM yang diadaptasi dari pendapat Arends (2012: 411). 

Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah: 

Tahap Deskripsi 

Tahap 1 

Orientasi terhadap 

masalah 

Guru menyajikan masalah 

nyata kepada peserta didik. 

Tahap 2 

Organisasi belajar 

Guru memfasilitasi peserta 

didik untuk memahami 

masalah nyata yang telah 

disajikan, yaitu 

mengidentifikasi apa yang 

mereka ketahui, apa yang perlu 

mereka ketahui, dan apa yang 

perlu dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah. 

Peserta didik berbagi 

peran/tugas untuk 

menyelesaikan masalah 

tersebut. 
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Tahap 3 

Penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Guru membimbing peserta 

didik melakukan pengumpulan 

data/informasi (pengetahuan, 

konsep, teori) melalui berbagai 

macam cara untuk menemukan 

berbagai alternatif penyelesaian 

masalah.  

Tahap 4 

Pengembangan dan 

penyajian hasil 

penyelesaian masalah 

Guru membimbing peserta 

didik untuk menentukan 

penyelesaian masalah yang 

paling tepat dari berbagai 

alternatif pemecahan masalah 

yang peserta didik temukan. 

Peserta didik menyusun 

laporan hasil penyelesaian 

masalah, misalnya dalam 

bentuk gagasan, model, bagan, 

atau Power Point slides. 

Tahap 5 

Analisis dan evaluasi 

proses penyelesaian 

masalah 

Guru memfasilitasi peserta 

didik untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap proses 

penyelesaian masalah yang 

dilakukan. 

3. Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based 

Learning) 

Kegiatan pemebelajaran dengan menggunakan model 

Pembelajaran Berbasis Proyek (PBP) adalah kegiatan pem-

belajaran yang menggunakan projek/kegiatan sebagai proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan 
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dan ketrampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada 

aktivitas-aktivias peserta didik untuk menghasilkan produk 

berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah 

hasil projek dalam bentuk karya seni, karya teknologi, dan 

lainnya. Pada model pembelajaran Pendekatan ini mem-

perkenankan pesera didik untuk bisa bekerja secara mandiri 

maupun berkelompok dalam menghasilkan produk nyata 

dalam kegiatan yang  ia lakukan. 

Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Projek: 

Langkah-langkah Deskripsi 

Langkah -1 

Penentuan projek 

 

Guru bersama dengan peserta 

didik menentukan tema/topik 

projek  

Langkah -2  

Perancangan langkah-

langkah penyelesaian 

projek 

Guru memfasilitasi Peserta didik 

untuk merancang langkah-

langkah kegiatan penyelesaian 

projek beserta pengelolaannya 

Langkah -3  

Penyusunan jadwal 

pelaksanaan projek 

Guru memberikan 

pendampingan kepada peserta 

didik melakukan penjadwalan 

semua kegiatan yang telah 

dirancangnya 

Langkah -4 

Penyelesaian projek 

dengan fasilitasi dan 

monitoring guru 

Guru memfasilitasi dan 

memonitor  peserta didik dalam 

melaksanakan  rancangan projek 

yang telah dibuat 
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Langkah -5 

Penyusunan laporan dan 

resentasi/publikasi hasil 

projek 

Guru memfasilitasi Peserta didik 

untuk mempresentasikan dan 

mempublikasikan hasil karya  

Langkah -6 

Evaluasi proses dan 

hasil projek 

Guru dan peserta didik pada 

akhir proses pembelajaran 

melakukan refleksi terhadap 

aktivitas dan hasil tugas projek 

4. Pembelajaran Inquiry/Discovery 

Dalam Permendikbud No.22 tahun 2016 dikatakan 

pembelajaran inquiry disebut bersama dengan discovery. Dalam 

Webster’s Collegiate Dictionary inquiry didefinisikan sebagai 

“bertanya tentang” atau “mencari informasi”. Discovery 

disebut sebagai “tindakan menemukan”. Jadi, pembelajaran 

ini memiliki dua proses utama.  

Pertama, melibatkan seluruh peserta didik dalam menga-

jukan atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan (to inquire), 

dan kedua, peserta didik menyingkap, menemukan (to discover) 

jawaban atas pertanyaan mereka melalui serangkaian kegiatan 

penyelidikan dan kegiatan-kegiatan sejenis (Sutman, et.al., 

2008:x). 

Inquiry/discovery merupakan proses pembelajaran yang 

didasarkan pada pencarian atau  penemuan melalui proses 

berpikir tersusun sistematis. Dengan kata lain, pembelajaran 

merupakan proses fasilitasi kegiatan penemuan (inquiry) agar 

peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

melalui penemuannya sendiri (discovery). 
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Tujuan pertama Inquiry/Discovery Learning adalah agar 

peserta didik mampu merumuskan dan menjawab pertanyaan 

apa, siapa, kapan, di mana,bagaimana, mengapa, dsb.  

Dengan kata lain, Inquiry/Discovery Learning bertujuan 

untuk membantu peserta didik berpikir secara analitis. Tujuan 

kedua adalah untuk mendorong peserta didik agar semakin 

berani dan kreatif berimajinasi. Dengan imajinasi peserta didik 

dibimbing untuk mengkreasi sesuatu menggunakan penge-

tahuan yang diperolehnya. Penemuan ini dapat berupa 

perbaikan atau penyempurnaan dari apa yang telah ada, 

maupun menciptakan ide, gagasan, atau alat yang belum ada 

(Anam, 2015:9). 

Pada proses mengumpulkan data, meringkas informasi, 

khususnya data numerik dalam Inquiry/Discovery Learning, 

sangat efektif dalam merangsang diskusi untuk mengem-

bangkan keterampilan  peserta didik berpikir kritis. Peserta 

didik dapat membuat simpulan ilmiah berdasarkan peng-

amatan dari fakta-fakta dan sekumpulan data yang diperoleh 

selama proses pengamatan data. Pada dasarnya sintaks 

Inquiry/Discovery Learning meliputi lima langkah (Sutman, 

et.al.2008:52).  

Langkah-langkah dalam Inquiry/Discovery Learning: 

1. Merumuskan 

pertanyaan 

Merumuskan pertanyaan, 

masalah, atau topik  yang  akan 

diselidiki. 

2. Merencanakan Merencanakan prosedur atau 

langkah-langkah pengumpulan 

dan analisis data. 
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3. Mengumpulkan dan 

menganalisis data 

Kegiatan mengumpulkan 

informasi, fakta, maupun data, 

dilanjutkan dengan kegiatan 

menganalisisnya. 

4. Menarik simpulan Menarik simpulan-simpulan 

(jawaban atau penjelasan 

ringkas) 

5. Aplikasi dan Tindak 

lanjut 

Menerapkan hasil dan 

mengeksplorasi pertanyaan-

pertanyaan atau permasalahan 

lanjutan untuk dicari jawabnya. 

Menurut Sutman, 5 langkah  di atas merupakan langkah 

umum, yang bisa dibedakan menjadi 5 level yang men-

cerminkan kadar atau derajat aktivitas siswa. Sutman mulai 

dengan level 0 yang mencerminkan derajad keterlibatan siswa 

yang rendah karena 5 langkah di atas sepenuhnya dilakukan 

dan dikontrol oleh guru, bukan siswa. Berturut-turut, pada  

level 1 guru menyerahkan langkah pertama kepada siswa 

sampai dengan level 5, ketika kelima langkah di atas 

sepenuhnya dilakukan oleh siswa di bawah bimbingan guru 

(Sutman, et.al., 2008:39-52). 

5. Jigsaw (Model Tim Ahli) 

Model pembelajaran jigsaw (tim Ahli) menurut (Aronson, 

Blaney, Stephen, Sikes, And Snapp, 1978) ada beberapa 

langkah yang harus  di lalui dengan step by step agar dalam 

pengembangan model jigsaw bisa di lakukan dengan benar 

dan kreatifitas peserta didik bisa terukur. 
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Langkah-langkah: 

 Peserta didik dikelompokkan ke dalam + 4 anggota tim 

 Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda 

 Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugas-

kan 

 Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari 

bagian/sub bab yang sama bertemu dalam kelompok 

baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab 

mereka 

 Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota 

kembali ke kelompok asal dan bergantian menjelaskan 

kepada teman satu tim mereka tentang sub bab yang 

mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan 

dengan sungguh-sungguh 

 Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 

 Guru memberi evaluasi 

 Penutup  

6. Make-A Match (Mencari  Pasangan) 

Menurut (Lorna Curran, 1994) Pada model pembelajaran 

make a match (mencari pasangan) sangat baik gunakan  untuk 

materi yang sifatnya, konsep atau sejarah. Ada beberapa 

langkah dalam model make a match. 

Langkah-langkah: 

 Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa 

konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, satu 

bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. 

 Setiap peserta didik mendapat satu kartu. 

 Tiap peserta didik memikirkan jawaban/soal dari kartu 

yang dipegang. 



94  | Sadiqul Alim, M.Pd 

 Setiap peserta didik mencari pasangan yang mempunyai 

kartu yang cocok dengan kartunya (soal jawaban). 

 Setiap peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya 

sebelum batas waktu diberi poin. 

 Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap peserta 

didik mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. 

 Demikian seterusnya. 

 Kesimpulan/penutup. 

7. Time Token 

Menurut (Arends 1998) Struktur yang dapat digunakan 

untuk mengajarkan keterampilan sosial, untuk menghindari 

peserta didik mendominasi pembicaraan atau peserta didik 

diam sama sekali dalam pembelajaran. 

Langkah-langkah: 

 Kondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi (cooperative 

learning/CL) 

 Tiap peserta didik diberi kupon berbicara dengan waktu ± 

30 detik. Tiap  peserta didik diberi sejumlah nilai sesuai 

waktu yang digunakan. 

 Bila telah selesai bicara kupon yang dipegang peserta didik 

diserahkan. Setiap bebicara satu kupon. 

 Peserta didik yang telah habis kuponnya tak boleh bicara 

lagi. Yang masih pegang kupon harus bicara sampai 

kuponnya habis. 

 Dan seterusnya 

8. Two Stay two stray (Dua Tinggal Dua Tamu) 

Meurut (Spencer Kagan 1992)  model pembelajaran ini 

memberikan kesempatan kepada peserta didik di kelompok 

untuk membagikan hasil dan informasi-informasi dalam 

pembelajaran yang di dapat dengan kelompok lainnya. 
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Langkah-langkahnya: 

 Peserta didik bekerja sama dalam kelompok yang 

berjumlah 4 (empat) orang  

 Setelah selesai, dua orang dari masing-masing menjadi 

tamu kedua kelompok yang lain 

 Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas 

membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka 

 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka 

sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok 

lain 

 Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja 

mereka 

9. Student Teams-Achievement Divisions  

Menurut (slavin, 1995) Student Teams-Achievement 

Divisions  atau Tim Siswa Kelompok Prestasi ini membuat 

pembelajaran yang di  berikan kepada peserta didik agar 

peserta didik dapat berinterkasi dengan yang lain karena 

adanya perbedaan dari prestasi laki/perempuan dan lainnya. 

Langkah-langkah: 

 Membentuk kelompok yang anggotanya + 4 orang secara  

heterogen (prestasi, jenis kelamin, suku, dll) 

 Guru menyajikan pelajaran 

 Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan 

oleh anggota-anggota kelompok 

 Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh peserta 

didik. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling mem-

bantu 

 Memberi evaluasi 

 Kesimpulan 
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10. Cooperative Script 

Menurut (Dansereau cs., 1985) pembelajaran model ini  

membuat peserta didik dapat bermain peran dalam sehingga 

peserta didik tidak pasif, dan tidak monoton yang cerdas saja 

dalam berbicara sehingga dapat bergantian. 

Langkah-langkah: 

 Guru membagi peserta didik untuk berpasangan. 

 Guru membagikan wacana/materi untuk dibaca dan 

dibuat ringkasannya. 

 Guru dan peserta didik menetapkan siapa yang pertama 

berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan 

sebagai pendengar. 

 Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mung-

kin, dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ring-

kasannya. Peserta didik yang lain:  

 Menyimak/menunjukkan ide-ide pokok yang kurang 

lengkap. 

 Membantu mengingat/menghafal ide-ide pokok 

dengan menghubungkan materi sebelumnya atau de-

ngan materi lainnya. 

 Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar 

menjadi pendengar dan sebaliknya. Serta lakukan seperti 

diatas. 

 Kesimpulan peserta didik bersama-sama dengan Guru 

 Penutup 
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