
 

 

ABSTRAK 

 

 

Ade Fitri Suminar: Penerapan Media Tayangan Vidio Manasik Haji Berbasis 

Macromedia Flash Player 6 Hubungannya dengan Respons Siswa pada Materi Fiqih 

Haji (Penelitian Kuantitatif Deskriptif pada Siswa Kelas VIII di MTs At-Ta’zhimiyah 

Caringin-Bandung Kulon). 

Penelitian ini berdasarkan studi pendahuluan, melalui observasi dan wawancara 

di MTs At-Ta’zhimiyah Bandung Kulon. Diperoleh gambaran bahwa, guru dalam 

mengajar sudah maksimal, guru telah berusaha supaya siswa dapat memperoleh hasil 

yang baik dalam belajarnya, dengan menyampaikan materi yang telah dikuasai dengan 

cara menggunakan berbagai metode, dan juga guru mengatakan bahwa proses 

pembelajaran yang berlangsung di MTs cukup baik, bahkan beliau selalu menggunakan 

media sebagai alat bantu dalam mengajar. Namun pada umumnya, fakta dilapangan 

tidak seluruh siswa memperhatikan atau merespon saat materi pembelajaran 

berlangsung. Sehingga, perlunya penelitian ini dilakukan guna mengetahui tingkat 

respon siswa dalam belajar khususnya metari fiqih haji. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Penerapan media tayangan 

video manasik haji berbasis macromedia flash player 6, 2) Respons siswa pada materi 

fiqih haji, 3) Hubungan antara media tayangan video manasik haji berbasis macromedia 

flash player 6 dengan respons siswa pada materi fiqih haji. 

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran, bahwa penerapan media 

tayangan video manasik haji berbasis macromedia flash player 6 berpengaruh besar 

terhadap respons siswa pada materi fiqih haji. Berdasarkan hipotesis, semakin baik 

penerapan media tayangan video manasik haji berbasis macromedia flash player 6, 

semakin baik pula respons siswa pada materi fiqih haji. 

Langkah-langkah penelitian: 1) Jenis data, 2) Sumber data, 3) Metode dan teknik 

pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dan teknik 

pengumpulan data yang berupa: observasi, angket dan wawancara. 4) Analisis data, 

analisis data antara variabel X dan variabel Y ditempuh dengan menggunakan dua 

pendekatan, yaitu secara parsial dan korelasional.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan media tayangan video 

manasik haji berbasis macromedia flash player 6 termasuk kategori sangat baik/sangat 

positif dengan skor 4,26 berada pada rentang 4,20 - 5,00, (2) Respons siswa pada materi 

fiqih haji termasuk kategori baik/positif dengan skor 4,14 berada pada rentang 3,40 - 

4,19, (3) Hubungan penerapan media tayangan video manasik haji berbasis macromedia 

flash player 6 dengan respons siswa pada materi fiqih haji adalah ditunjukkan oleh 

angka koefesien korelasi sebesar 0,9. Angka tersebut berada pada interval 0,800 – 1,000 

termasuk ke dalam korelasi sangat kuat/sangat tinggi. Berdasarkan pengujian hipotesis 

thitung sebesar 10,22 > ttabel sebesar 2,060 hipotesis alternatif (Ha) diterima, pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y sebesar 81%. sedangkan 19% lagi respon siswa pada 

materi fiqih haji dipengaruhi oleh factor lain. 
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