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Pendidikan merupakan sebuah proses perubahan sikap dan tata laku 

seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, 

pelatihan, proses mendidik.. Proses pembelajaran yang digunakan para guru 

pendidikan agama Islam selama ini lebih banyak menggunakan model yang masih 

tradisional. Media pembelajaran semacam ini kurang memberikan arahan pada 

proses pencarian, pemahaman, penemuan dan penerapan serta menjadikan siswa 

menjadi jenuh, bosan dan malas belajar. Akibatnya pelajaran PAI kurang dapat 

memberi pengaruh yang berarti pada kehidupan siswa sehari–hari dan bahkan 

akhir-akhir ini di tinggal oleh siswa.. Fenomena tersebut terjadi dibanyak sekolah, 

salah satunya di SMP N 2 Pucuk. kita membutuhkan inovasi pembelajaran agar 

para siswa menjadi bersemangat, mempunyai motivasi untuk belajar, dan antusias 

menyambut pelajaran PAI. Jika mereka senang saat memasuki kelas maka mereka 

pasti akan mudah dalam mengikuti mata pelajaran. Salah satunya, dengan 

menggunakan media Picture Story.  

Maka dari itu, dalam rumusan masalah peneliti adalah bagaimana 

pengaruh Media Picture Story terhadap hasil belajar PAI pada siswa kelas VII di 

SMPN 2 Pucuk. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh media Pictury Story 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMPN 2 Pucuk pada mata pelajaran PAI. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kuasi Eksperimen yang  dimaksudkan 

untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari sesuatu yang dikenakan pada subjek 

selidik. Dengan kata lain penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya 

hubungan sebab akibat.  Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan positivisme-kuantitatif. Positivisme merupakan data, dalam penelitian 

ini menggunakan data kuantitatif untuk menguji hipotesis hubungan antara 

variabel yang nantinya diteliti. Dengan hasil penelitian mengenai pengaruh media 

Picture Story terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di kelas VII SMPN 2 Pucuk , dengan menggunakan uji-t menunjukkan bahwa sig 

2 tailed < a atau 0,014 < 0,05, yang artinya H0 ditolak dan H1diterima. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh penggunaan media Picture Story 

terhadap hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama islam materi Sejarah 

kebudayaan Islam di kelas VII SMPN 2 Pucuk. 

 


