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ABSTRAK 

Maghfirah. 2022, Pengaruh Media Pembelajaran Audio Visual Animasi dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas 

X MAN 3 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Skripsi, jurursan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: (1) Rif’an 

Syafruddin Lc, M.Ag. (2) Miftahul Aula Sa’adah, S,Psi M,Psi Psikolog. 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan 

yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan, maka dari itu  sangat 

disayangkan apabila tidak dimanfaatkan dalam pendidikan, karena bisa membantu 

memudahkan baik guru dan siswa dalam belajar maupun mengajar. Penelitian ini 

juga dilatar belakangi dari kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan 

berbagai macam media pembelajaran, khususnya media audio visual animasi, 

sehingga takutnya bisa menimbulkan menurunnya minat belajar peserta didik. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh media 

pembelajaran audio visual animasi terhadap minat belajar peserta didik MAN 3 

Kabupaten Hulu Sungai selatan. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh media 

pembelajaran audio visual animasi terhadap minat belajar pesertda didik MAN 3 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alat pengumpul data yang peneliti gunakan ialah 

metode tes, angket, dokumetasi dan interview. Adapun pendekatan yang peneliti 

gunakan adalah pendekatan kuantitatif.  

 Penelitian ini dilaksanakan di MAN 3 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Desain 

penelitian yang digunakan adalah pretest and posttest desgin. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X yang berjumlah 115 peserta didik dan terbagi 

menjadi 5 kelas, kemudian diambil 2 kelas yang berjumlah 43 peserta didik untuk 

dijadikan sampel, sampel diambil berdasarkan teknik simple random sampling. 

Instrumen yang digunakan adalah instrumen angket yang berisi 20 soal untuk 

mengetahui minat belajar peserta didik. Tekhnik analisis data yang digunakan 

adalah rumus  “uji-t”. Hasil uji data menunjukkan bahwa penerapan media 

pembelajaran audio visual animasi dapat meningkatkan minat belajar peserta didik 

kelas X MAN 3 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (t-hitung = 2,578, t-tabel = 

2,019, dan jika nilai t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak),  

 Berdasarkan penelitian menggunakan rumus uji-t di atas, hal itu 

menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menggunakan media audio visual 

animasi berpengaruh terhadap meningkatkan minat belajar akidah akhlak peserta 

didik kelas X   MAN 3 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  


