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 ABSTRAK 

 

 

Nama: Khamaruzzaman, Tempat Tanggal Lahir: Langsa 25 Juni 1992, NIM: 

1012011149, judul skripsi: Pemanfaatan Mushalla Sebagai Sarana 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SMA Negeri 5 Langsa 

 

 

Salah satu media agama yang paling penting dalam pelaksanaan pendidikan 

agama Islam yaitu masjid/ mushalla.  Masjid berasal dari bahasa arab sajada yang 

berarti tempat bersujud atau tempat menyembah Allah SWT. Selain itu, masjid 

juga merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan shalat secara 

berjama’ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturrahmi dikalangan 

kaum muslimin, dan di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat 

jum’at. Sedangkan Musholla adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid 

yang digunakan sebagai tempat mengaji dan salat bagi umat Islam. Mushalla juga 

sering disebut dengan surau atau langgar. Mushalla merupakan salah satu media 

pembelajaran dalam pendidikan agama islam dimana semua aktifitas yang ada 

hubungannya dengan metode pembelajaran agama baik berupa alat peraga, teknik 

maupun metodenya yang secara efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan syari’at agama 

islam. Salah satu media agama yang ada di sekolah adalah mushalla yang dapat 

dipergunakan sebagai sarana pembelajaran. Tujuan dari Pendidikan Agama Islam 

ialah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia 

dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci 

Al-Quran dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta 

penggunaan pengalaman. Melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini, pendidikan 

di Sekolah Umum sangatlah minim. Khususnya di Sekolah Umum di tingkat 

SMA. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jam pelajaran agama yang disediakan yaitu 

dua jam pelajaran dalam satu minggu. Oleh sebab itu pemerintah melalui 

Depertemen Agama memberikan bantuan dana kepada sekolah-sekolah umum 

untuk mendirikan Mushalla di sekolah guna mengatasi permasalahan tadi. Dengan 

adanya Musholla di sekolah diharapkan pembinaan agama dapat dilaksanakan 

semaksimal mungkin. Karena dengan adanya Mushalla segala kegiatan yang tidak 

dapat dilaksanakan di kelas dapat dilaksanakan di MushallaPenelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui problema dalam pemanfaatan media agama sebagai 

sarana pembelajaran PAI di SMA Negeri 5 Langsa dan cara mengatasinya. 

Penelitian ini menggunakan metode grounded research dengan pendekatan 

kualitatif. Dengan sampel penelitian 50 orang siswa SMA Negeri 5 Langsa yang 

berasal dari 18 kelas. Data dikumpulkan dengan pengisian angket, wawacara dan 

dokumentasi. Setelah data dikumpulkan diperoleh persentase rata-rata 55,67% 

dikatagorikan kurang baik. Disebabkan oleh faktor guru yang kurang memberikan 

motivasi dan memonitor serta partisipasi melaksanakan praktek di Mushalla. 

Adapun cara untuk mengatasi problema dalam pemanfaatan media agama sebagai 

sarana pembelajaran PAI di SMA Negeri 5 Langsa adalah diharapkan agar   

http://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
http://id.wikipedia.org/wiki/Salat
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Surau
http://id.wikipedia.org/wiki/Langgar


kepada guru agama untuk memberikan sanksi dan motivasi kepada siswa dengan 

program yang telah ditetapkan. Dalam rangka motivasi siswa untuk melaksanakan 

kegiatan di Mushalla diharapkan kepada para guru untuk memperhatikan kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Media merupakan segala benda yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, 

dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan belajar 

mengajar.
1
 Purnamawati dan Eldarni dalam wijaya kusumah juga mengemukakan 

“Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar”.
2
 

Sedangkan menurut Oemar Hamalik dalam bukunya Fatah Syukur, 

mendefinisakan “Media sebagai teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah”.
3
 

Media pembelajaran juga berarti media-media yang digunakan dalam 

pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana 

pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa). Sebagai 

penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili 

guru menyajiakan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu 

didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat  diperankan 

oleh media meskipun tanpa keberadaan guru.
4
 Sedangkan menurut Dede Rosyada 

                                                             
1 Asnawir dan M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), Cet. 2, hal. 11 
2
 Wijaya Kusumah, Media Pembelajaran, Jakarta: Ciputat Pers, 2000),  hal. 1. 

3 Fatah Syukur, Teknologi Pendidikan, (Semarang: RaSAIL, 2005), Cet. 1, hal. 125. 
4 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hal. 

15 
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dalam bukunya media pembelajaran adalah  segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secar terencana sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif. 
5
 Menurut Latuheru dalam Hamdani 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi 

komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna.
6
  

Media pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan agar 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan belajar 

akan tercapai. Disamping media, sarana sangat berhubungan erat dengan 

pendidikan. Menurut Kasan sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan 

pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.
7
 

Sedangkan menurut E. Mulyasa sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang 

secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya 

proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat, 

dan media pengajaran.
8
 

Salah satu dari media yang termasuk sarana pembelajaran Ibrahim Bafadal 

dalam bukunya mengemukakan sarana pendidikan adalah “semua perangkatan 

peralatan dan bahan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di 

                                                             
5 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Demokratis, (Jakarta : Kencana, 2004), hal 8 
6 Hamdani, Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 

hal. 34 
7
 Tholib Kasan, Teori dan Aplikasi Administrasi Pendidikan. (Jakarta: Studia Press. 

2000), hal. 91 
8 E. Mulyasa,  Manajemen Berbasis Sekolah,  (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003), hal. 

49  

http://belajarpsikologi.com/pengertian-sarana-pendidikan/
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sekolah”.
9
 Sedangkan menurut Wahyuningrum dalam Sulistiyorini  berpendapat 

bahwa sarana pendidikan adalah “segala fasilitas yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak 

agar tujuan pendidikan tercapai”.
10

 

Tujuan dari Pendidikan Agama Islam ialah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits, melalui 

kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Menurut 

Athiyah al-Abrasy dalam Nur Uhbiyati telah menyebutkan bahwa Pendidikan 

agama Islam itu mempunyai hubungan yang erat dengan masjid karena kaum 

muslim telah memanfaatkan masjid sebagai pusat ibadah, selain itu masjid juga 

digunakan untuk lembaga pendidikan, pengetahuan islam, hukum-hukum agama, 

tempat-tempat pengadilan, untuk membaca Al-Qur’an, praktek ibadah dan lain-

lain.
11

 

Media agama merupakan salah satu media pembelajaran dalam pendidikan 

agama Islam dimana semua aktifitas yang ada hubungannya dengan metode 

pendidikan agama baik berupa alat peraga, teknik maupun metodenya yang secara 

efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam rangkat untuk mencapai tujuan 

tertentu dan tidak bertentangan dengan syari’at agama Islam. Di lingkungan 

sekolah, untuk mewujudkan maksud diatas perlu adanya sarana dan prasarana 

                                                             
9
 Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah,(Jakarta: Bumikarsa, 2004) 

hal.108-109 
10 Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Surabaya: elkaf, 2006), hal 15 
11 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka setia,1997), hal, 233 
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atau fasilitas media agama dalam lembaga pendidikan. Misalnya tempat 

peribadatan  berupa masjid atau mushalla, ruang bimbingan dan penyuluhan 

keagamaan dan kemasyarakatan, ruang laboratorium keagamaan dilengkapi 

dengan peralatan untuk perawatan jenazah, peralatan haji/umroh, serta Komputer 

dan internet untuk menunjang wawasan para anak didik mengetahui lebih luas 

tentang hal-hal yang berhubungan keagamaan diluar lingkungan mereka.
12

 

Salah satu media agama yang paling penting dalam pelaksanaan 

pendidikan agama Islam yaitu masjid/ mushalla.  Masjid berasal dari bahasa arab 

sajada yang berarti tempat bersujud atau tempat menyembah Allah SWT. Selain 

itu, masjid juga merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan shalat 

secara berjama’ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturrahmi 

dikalangan kaum muslimin, dan di masjid pulalah tempat terbaik untuk 

melangsungkan shalat jum’at.
13

 Sedangkan Musholla adalah tempat atau rumah 

kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan salat bagi 

umat Islam. Mushalla juga sering disebut dengan surau atau langgar. Fungsinya 

menyerupai masjid, namun ada beberapa hal yang membedakannya dengan 

masjid, yaitu: 

 Tidak dapat dipergunakan untuk salat Jumat 

 Tidak dapat digunakan untuk iktikaf 

 Kadangkala musala adalah milik pribadi seseorang 

 Umumnya berukuran lebih kecil dari pada masjid.
14

 

                                                             
12

 Daryanto,  Srategi dan Tahapan Mengajar  (Bandung: Rama Widya, 2013), hal. 1-4  
13 Mohammad E. Ayub. Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani Press,1996). hal 1 
14 Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, (Jakarta :Golden 

Terayon Press, 2001), hal. 78 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
http://id.wikipedia.org/wiki/Salat
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Surau
http://id.wikipedia.org/wiki/Langgar
http://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
http://id.wikipedia.org/wiki/Salat_Jumat
http://id.wikipedia.org/wiki/Iktikaf


5 
 

Namun demikian, besar kecilnya pengaruh tersebut sangat tergantung pada 

berbagai faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. 

Melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini, pendidikan di Sekolah Umum 

sangatlah minim. Khususnya di Sekolah Umum di tingkat SMA. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah jam pelajaran agama yang disediakan yaitu dua jam pelajaran 

dalam satu minggu. Oleh sebab itu pemerintah melalui Depertemen Agama 

memberikan bantuan dana kepada sekolah-sekolah umum untuk mendirikan 

Mushalla di sekolah guna mengatasi permasalahan tadi. Dengan adanya Musholla 

di sekolah diharapkan pembinaan agama dapat dilaksanakan semaksimal 

mungkin. Karena dengan adanya Mushalla segala kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan di kelas dapat dilaksanakan di Mushalla. Hal ini sesuai dengan 

fungsi Musholla yaitu:  

Disamping sebagai tempat sholat Musholla atau Masjid juga mempunyai 

fungsi sebagai markas pendidikan. Disitulah manusia didik supaya 

memegang teguh keutamaan cinta kepada ilmu pengetahuan, mempunyai 

kesadaran sosial serta menyadari hak dan kewajiban mereka di dalam 

negara islam yang didirikan guna merealisasikan ketaataan kepada Allah 

SWT, syariat, keadilan dan rahmatnya di tengah-tengah manusia.
15

 

 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah 

metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek yang lain harus 

diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas, 

respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung, dan 

                                                             
15 Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam Dalam 

Keluarga Sekolah dan Masyarakat, (Bandung :Darul Fikr,2000), hal. 190 
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konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat 

dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat 

bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar 

yang ditata dan diciptakan oleh guru.
16

 

Berdasarkan hasil penelitian wardialis Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau tahun 2010 yang berjudul “Pemanfaatan Mushalla Sekolah Sebagai Sarana 

Pembinaan Agama Siswa Di SLTP Negeri 4 Bangkinang Seberang” 

menyimpulkan bahwa Pemanfaatan Mushalla di SLTP Negeri 4 Bangkinang 

Seberang tergolong kurang baik. Hal ini disebabkan oleh faktor guru yang kurang 

memberikan motivasi dengan memonitor atau ikut serta bersama siswa 

melaksanakan praktek di Mushalla.
17

 Sedangkan hasil penelitian dari Nanik Puji 

Rahayu jurusan Tarbiyah program studi Pendidikan Agama Islam STAIN 

Ponorogo tahun 2008 dengan judul “ Implementasi media pembelajaran PAI di 

SMK PGRI Ponorogo” dapat disimpulkan implementasi media pembelajaran PAI 

SMK PGRI Ponorogo dilihat cukup baik melalui media yang ada di SMK PGRI 

Ponorogo antara lain: papan tulis, buku pelajaran, gambar, al-qur’an, masjid, 

miniatur ka’bah, perpustakaan, dan ruang rohis.
18

 

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara pada hari rabu 06 januari  

2016 dengan salah seorang guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di SMA 

Negeri 5 Langsa diperoleh informasi bahwa media agama seperti  masjid atau 

                                                             
16 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal, 15 
17

 Wardialis, “Pemanfaatan Mushalla Sekolah Sebagai Sarana Pembinaan Agama Siswa 

di SLTP Negeri 4 Bangkinang Seberang”(skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), hal. 19 
18 Nanik Puji Rahayu, “ Implementasi Media Pembelajaran PAI di SMK PGRI Ponorogo” 

(skripsi, STAIN Ponorogo, 2008), hal. 12. 
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mushalla, ruang bimbingan dan penyuluhan keagamaan dan kemasyarakatan, 

ruang laboratorium keagamaan dilengkapi dengan peralatan untuk perawatan 

jenazah, peralatan haji/umroh kurang dimanfaatkan dengan baik. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di SMA Negeri 5 Langsa maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemanfaatan 

Mushalla  Sebagai Sarana Pembelajaran PAI di SMA Negeri 5 Langsa”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemanfaatan mushalla sebagai sarana pembelajaran PAI di 

SMA Negeri 5 Langsa? 

2. Apa sajakah kendala dalam pemanfaatan mushalla sebagai sarana 

pembelajaran PAI di SMA Negeri 5 Langsa? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan mushalla sebagai sarana pembelajaran 

PAI di SMA Negeri 5 Langsa. 

2. Untuk mengetahui sebagai kendala dalam pemanfaatan mushalla sebagai 

sarana pembelajaran PAI di SMA Negeri 5 Langsa. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, 

dimana hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan: 

a. Sebagai suatu karya ilmiah yang memberikan kontribusikepada para 

pengajar. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian 

berikutnya yang sejenis. 



8 
 

c. Sebagai salah satu masukan bagi pelaksana pendidikan dalam rangka 

mensukseskan tujuan pendidikan nasional. 

d. Sebagai informasi dan masukan mengenai problema pemanfaatan media 

agama sebagai sarana pembelajaran. 

E. Defenisi Operasional 

1. Mushalla  

Musholla merupakan lembaga pendidikan, berfungsi sebagai 

penyempurnaan pendidikan dalam keluarga. Selanjutnya mampu melaksanakan 

tugas kehidupannya dalam bermasyarakat dan lingkungannya. Pada mulanya 

pendidikan di Musholla dalam arti sederhana dapat dikatakan sebagai lembaga 

pendidikan formal, juga sekaligus sebagai lembaga pendidikan sosial. 

2. Media Agama 

Brigs dalam Ramayulis mendefinisikan media sebagai salah satu bentuk 

alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar. Selanjutnya yang dimaksud dengan alat/media pendidikan Islam disini 

adalah jalan atau cara yang dapat ditempuh unuk menyampaikan bahan atau 

materi pendidikan Islam kepada anak didik agar terwujud keperibadian muslim.
19

  

Menurut penulis media agama ialah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, dengan demikian maka media ini 

mencangkup apa saja yang dapat digunakan dan mempunyai peranan penting. 

sebab alat/media dapat digunakan utuk menuntun atau membimbing anak dalam 

                                                             
19 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hal. 22 
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masa pertumbuhannya agar kelak menjadi kepribadian muslim yang diridhoi oleh 

Allah. 

3. Sarana Pembelajaran 

Sarana pembelajaran adalah media/alat yang digunakan sebagai perantara 

dalam proses belajar mengajar untuk lebih menguatkan efektivitas dan efisiensi 

dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan 

memerlukan berbagai media/alat dan metode. Istilah lain dari media/alat 

pendidikan yang dikenal hingga saat ini adalah media pendidikan, audio visual, 

audio, visual serta sarana dan prasarana pendidikan.
20

 

4. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja 

dilakukan untuk membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju 

terbentuknya pribadi yang utama (insan kamil) berdasarkan nilai-nilai etika islam 

dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap Allah Swt (HablumminAllah) 

sesama manusia (hablumminannas), dirinya sendiri dan alam sekitarnya.Menurut 

Zakiah Daradjat pendidikan agama Islam atau At-Tarbiyah Al-Islamiah adalah 

usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama islam serta 

menjadikannya sebagai pandangan hidup. Ruang lingkup Pendidikan Agama 

Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan 

manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan 

                                                             
20 Rustiyah , Kompetensi mengajar dan guru, (Jakarta: Nasco, 1979), hal. 6. 
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ketiga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan 

makhluk lain dan lingkungannya. 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam juga identik dengan aspek-aspek 

Pengajaran Agama Islam karena materi yang terkandung didalamnya merupakan 

perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Diantaranya 

pengajaran keimanan, akhlak, ibadah, fiqih, Al-Quran dan sejarah Islam.
21

 

F. Sitematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah atau definisi 

operasional dan sistematika penulisan. 

Bab II landasan teori yang terdiri dari pembelajaran pendidikan agama 

islam, tujuan pembelajaran agama islam, pengertian media pembelajaran, fungsi 

media pembelajara, jenis dan macam media pembelajaran, pemilihan media 

pembelajaran, manfaat media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, 

problema dalam penggunaan media pembelajaran.  

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan 

tahap-tahap penelitian. 

                                                             
21 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 86 
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Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian, 

problema pemanfaatan media agama sebagai sarana pembelajaran PAI di SMA 

Negeri 5 Langsa. 

 Bab V penutup berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




