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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

menggunakan media pembelajaran ICT berbasis Macromedia Flash 8 pada mata 

pelajaran Fiqh kelas III di MI Darul Huda Banjarmasin, serta untuk mengetahui 

pengaruh dari penggunaan media pembelajaran ICT berbasis Macromedia Flash 8 

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Fiqh di MI Darul Huda 

Banjarmasin. 

 Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah eksperimen, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui perlakuan ataupun pengaruh (treatment) tertentu 

terhadap suatu kelompok dengan kelompok lain yang diberikan perlakuan yang 

berbeda. Desain penelitian yang digunakan adalah Nonequevalent Control Group 

Design. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan pengukuran dan 

analisis data statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas III di MI Darul  Huda Banjarmasin, yang terdiri dari Kelas IIIA dan Kelas 

IIIB. Sehingga, sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Non Probability 

Sampling jenis Purposive Sample, yaitu sampel yang dipilih peneliti meneysuaikan 

tujuan dari penelitian yang dilakukan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran Fiqh dengan menggunakan media pembelajaran ICT berbasis 

Macromedia Flash 8 terdapat perbedaan dengan hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran Fiqh yang tidak menggunakan media pembelajaran ICT berbasis 

Macromedia Flash 8. Hal ini berdasarkan hasil analisis pada kelas eksperimen yang 

menunjukkan nilai rata-rata pre-test 29,17 dan nilai rata-rata post-test 31,94. 

Sedangkan hasil analisis pada kelas kontrol menunjukkan nilai rata-rata pre-test 

34,72 dan nilai rata-rata post-test 43,33. Penggunaan media pembelajaran ICT 

berbasis Macromedia Flash 8 tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik. Hal ini berdasarkan dengan hasil uji regresi menunjukkan 

0,082 yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh media Macromedia Flash 

8 terhadap hasil belajar peserta didik mata pelajaran Fiqh pada kelas III di MI Darul 

Huda Banjarmasin. 
 


