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Media Animasi merupakan media berupa gambar yang bergerak disertai 

dengan suara dan merupakan perkembangan dari IPTEK. Adapun Tujuan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui penggunaan media animasi kartun nussa dalam 

mata pelajaran PAI siswa kelas 1 SDTQ Qaryah Thayyibah BanjarmasinUntuk 

mengetahui Faktor-faktor penggunaan media animasi kartun nussa dalam mata 

pelajaran dan PAI siswa kelas 1 di SDTQ Qaryah Thayyibah Banjarmasin.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 1 SDTQ Qaryah 

Thayyibah Banjarmasin. Objek dalam Penelitian ini merupakan implementasi 

media animasi kartun nussa dalam pembelajaran PAI siswa SDTQ Qaryah 

Thayyibah Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini diambil dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Kemudian setelah data terkumpul maka teknik pengolahan data diproses melalui 

koleksi data,editing data, koding, interpretasi data kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif dekriptif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Penggunaan Media animasi kartun 

nussa dalam mata pelajaran PAI siswa kelas 1 SDTQ Qaryah Thayyibah 

Banjarmasin membuktikan bahwa media anaimasi kartun nussa merupakan media 

yang sangat baik digunakan dalam pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung 

respon siswa juga sangat baik di tandai dengan penerapan nilai-nilai oleh siswa 

seperti sikap jujur, percaya diri dan suka memaafkan,  respon siswa yang sangat 

antusias dan tertib saat penggunaan media tersebut dan hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh guru SDTQ Qaryah Thayyibah Banjarmasin dengan perolehan 

nilai rata 81,7 . Melihat dari nilai yang diperoleh siswa serta dari respon siswa 

pada saat pembelajaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan media animasi 

kartun nussa di SDTQ Qaryah Thayyibah sangat baik. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan media animasi kartun nussa dalam mata pelajaran PAI 

siswa kelas 1 SDTQ Qaryah Tahayyibah Banjarmasin diantaranya adalah latar 

belakang pendidikan dan wawasan guru, pemilihan media yang tepat dalam 

pembeajaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia. 

  


