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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

penggunaan media youtube terhadap minat belajar Pendidikan Agama Islam siswa 

kelas IX di SMP N 1 Nogosari tahun Pelajaran 2020/2021. Penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif, subjek penelitian ini adalah siswa SMP N 1 Nogosari tahun 

pelajaran 2020/2021, pengambilan sample dengan teknik simple random sampling 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan angket 

untuk data penggunaan youtube dan minat belajar. Analisis pada penelitian ini 

menggunakan metode uji korelasi menggunakan rumus Product Moment. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan media 

youtube terhadap minat belajar Pendidikan Agama Islam, tingkat hubungan 

termasuk kategori kuat/tinggi, terbukti dengan perhitungan menggunakan rumus 

Pearson Correlations dapat diketahui bahwa nilai r hitung sebesar 0,695, 

sedangkan nilai rtabel 0,355 dengan taraf signifikansi 0,05 dengan begitu rhitung > 

dari rtabel. Dengan demikian maka Hipotesis alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis 

nihil ditolak (Ho). Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil 

48,30% ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel 

Y. 

 

Kata kunci : YouTube, minat belajar, pendidikan agama Islam 

 

 

 

Abstract 

 

This study aims to determine whether there is a relationship between the use of 

YouTube and interest in learning Islamic Religious Education for grade IX students 

at SMP N 1 Nogosari in the 2020/2021 academic year. This research is quantitative, 

the subject of this research is the students of SMP N 1 Nogosari in the academic 

year 2020/2021. The sample is taken using a simple random sampling technique. 

Data collection is carried out using documentation techniques and questionnaires 

for data on youtube usage and interest in learning. The analysis in this study uses 

the correlation test method using the Product Moment formula. The results of this 

study indicate that there is a relationship between the use of YouTube media on 

interest in learning Islamic Religious Education, the level of the relationship is in 

the strong/high category, as evidenced by calculations using the Pearson 

Correlations formula it can be seen that the calculated value of “r” is 0.695, while 
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the “rtable” value is 0.355 with a significance level of 0.05. so rcount > from rtable. 

Thus, the alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null hypothesis is rejected 

(Ho). Based on the calculation of the coefficient of determination, the result is 

48.30%. This indicates that the magnitude of the influence of the X variable on the 

Y variable. 

 

Keywords: YouTube, interest in learning, Islamic religious education 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi pada abad 20 terjadi dengan sangat pesat, tak terkecuali 

dengan dunia pendidikan yang juga terpengaruh dengan berkembangnya teknologi 

ini. Teknologi dapat mempermudah proses pembelajaran, misalnya dengan 

mengakses internet semua materi pelajaran sudah tersedia sehingga bisa menjadi 

media untuk belajar siswa, fasilitas internet ini juga bisa digunakan untuk 

memberikan tugas , konsultasi belajar, ujian dan remidi bagi para siswa, sehingga 

ini bisa menjadi layanan interaktif guru dan siswa demi tercapainya Pendidikan 

Agama Islamnya tujuan yang ingin dicapai Pendidikan Agama Islam, dengan 

demikian hal ini bisa memjadi fasilitas pembelajaran yang efektif.1 Lembaga 

pendidikan harus memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mamaksimalkan 

kegiatan belajar mengajar sehingga manpu menghasilkan output yang tangguh dan 

bisa mengikuti perkembangan zaman.  

Alat telekomunikasi diciptakan untuk mempermudah manusia dalam 

mengatasi masalah, ralaisasi dari berkambangnya teknologi adalah diciptakannya 

Smartphone. Dengan adanya smartphone sekarang bisa melakukan kegiatan dengan 

satu alat saja, dalam bidang ekonomi misalnya bisa melakukan transaksi melalui 

fasilitas aplikasi e-banking  tanpa harus pergi ke bank ataupun ATM. Demikian 

pula dengan dunia pendidikan para siswa mampu untuk mencari materi pelajaran 

di internet dimana dan kapanpun sehingga tak terfokus pada guru lagi.  

Pada akhir tahun 2019 ditemukan virus corona atau yang biasa disebut 

Covid-19, virus ini berbahaya karena seseorang yang terpapar virus ini bisa 

meninggal dunia, cara penularan yang mudah menyebabkan virus ini cepat 

 
1 Syaad Patmanthara, Pembelajaran Melalui Internet di Perguruan Tinggi, Jurnal Teknodik, 2007, 

h. 59. 
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menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Negara yang masyarakatnya 

banyak terpapar melakukan karantina di wilayah atau kota yang terdampak virus 

ini, di Indonesia pemerintah menerapkan PSBB pada wilayah yang terpapar untuk 

menekan angka penyebaran virus ini, hal ini tentu berdampak pada bidang ekonomi 

dan pendidikan. Menteri Pendidikan mengatakan bahwa selama pandemi kegiatan 

belajar mengajar dilakukan dengan cara jarak jauh atau daring dan tidak boleh 

bertatap muka. Sehingga untuk proses belajar mengajar guru dan siswa 

menggunakan media smartphone.  

Smartphone menjadi alat yang digunakan oleh guru untuk berinteraksi 

melakukan proses pembelajaran daring, sehimgga menjadi faktor penentu 

keberhasilan pembelajaran. Smartphone memiliki kelebihan dan kekurangan, jika 

digunakan dengan baik oleh siswa seperti mencari materi pelajaran maka 

smartphone memiliki dampak positif bagi para siswa. Namun bila smartphone 

digunakan untuk mencari hal-hal yang bersifat hormonal maka akan berdampak 

buruk bagi para siswa karena menghambat proses belajar. 

Smartphone menjadi alat utama dalam kegiatan pembelajaran dimasa 

pandemi Covid 19 ini, sehingga guru harus panda-pandai dalam memilih metode-

metode yang digunakan dalam pembelajaran daring ini. Terdapat banyak aplikasi 

didalam smartphon yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan belajar, seperti 

Zoom, google classroom, youtube dan lain-lain.  

Salah satu platform yang sering digunakan sebagai media pembelajaran 

adalah youtube, youtube adalah media sosial yang didalamnya memuat vidio, vidio 

didalam youtube terdapat berbagai kategori mulai dari musik, tutorial, game, 

olahraga dan masih banyak kategori lainnya. Vidio-vidio tersebut berasal dari 

seluruh penjuru dunia yang diunggah oleh para penggunanya youtube. Youtube 

dapat diakses secara gratis oleh siapa saja, baik yang mempunyai akun dan yang 

tidak mempunyai akun, hal ini tentu juga menjadi kelebihan dari youtube sendiri 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Minat siswa pada pelajaran adalah faktor utama yang akan memotivasi 

siswa untuk giat belajar, siswa yang mempunyai minat terhadap pelajaran 

mempunyai sikap senang terhadap pelajaran dan semangat dalam pelajaran. 
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Mengetahui minat-minat siswa adalah penting bagi seorang guru, hal ini penting 

karena ini menjadi dasar atau landasan bagi guru untuk memilih bahan ajar, 

merencanakan pengalaman belajar siswa, dan mendorong motivasi belajar siswa.2 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pemaparan tersebut dalam skripsi yang berjudul : Hubungan Penggunaan 

Media Youtube Terhadap Minat Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa  

Kelas Ix Di Smp N 1 Nogosari Tahun Pelajaran 2020/2021. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penggunaan 

media Youtube dengan minat belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif 

korelasi (Descriptive Correlation Research) atau bisa disebut metode korelasi, 

metode ini adalah metode yang melihat bentuk-bentuk hubungan antara variabel 

dengan variabel lain yang diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk meneliti 

sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel pada faktor lain 

berdasarkan pada koefisien korelasinya.    

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang mampu menafsirkan kuantitatif yang 

kuat dengan menekankan pada data yang bersifat komulatif. Untuk memperkuat 

pemahaman maka penelitian ini maka digunakan pula pendekatan kualitatif yang 

bertujuan untuk melengkapi data-data dalam pendekatan kuantitatif. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 1 NOGOSARI yang beralamat di Jl. 

Raya Simo – Kalioso Km 10, Glonggong, Kec. Nogosari, Kab. Boyolali. Adapun 

subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX. Sedangkan teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan ternik dokumentasi dan penyebaran angket. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

korelasi, uji korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

 
2 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 105. 
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antar variabel.3  Teknik ini digunakan untuk melihat apakah hubungan antara 

penggunaan media Youtube terhadap minat belajar Pendidikan Agama Islam siswa 

kelas IX signifikan atau tidak. Untuk mencari perhitungan korelasi adalah 

menggunakan teknik produk Product Moment. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor Penggunaan Media Youtube 

sebesar 51 sedangkan untuk Minat Belajar Pendidikan Agama Islam memperoleh 

skor rata-rata  59, dari perolehan skor tersebut  menunjukkan bahwa Penggunaan 

Media Youtube mempunyai hubungan terhadap Motivasi Belajar Siswa.  

Perhitungan rxy diperoleh nilai koefisien rhitung sebesar 0,695, karena rtabel 0,355 

maka rhitung lebih besar daripada rtabel sehingga ini berarti terdapat hubungan 

antara Penggunaan Media Youtube mempunyai hubungan terhadap Motivasi 

Belajar Siswa. Mengacu pada tabel interpretasi data rhitung terletak dalam interval 

0,6 - 0,799 sehingga ini menunjukkan bahwa antara variabel X dan variabel Y 

terdapat hubungan/korelasi yang tinggi/kuat. 

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi rhitung lebih besar dari rtabel (0,695 

> 0,355), maka dapat dinyatakan bahwa Ha (Hipotesis alternatif) diterima dan Ho 

(Hipotesis nihil) ditolak.  

Untuk mencari kontribusi variabel X terhadap variabel Y digunakan rumus 

koefisen determinasi, berdasarkan perhitungan nilai dari koefisien determinasi 

sebesar 48.30%. hal ini berarti sebesar 48,30% minat belajar Pendidikan Agama 

Islam terpengaruh oleh Penggunaan Media Youtube dan 50,70% ditunjang oleh 

faktor lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Media Youtube 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Minat Belajar Pendidikan Agama 

Islam. 

 

 

 

 
3 Karunia Eka Lestari dan Makhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan Matematika, 

(Bandung: PT. Revika Aditama, 2015), h. 318  
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4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan kajian teori dan didukung hasil analisis serta mengacu 

pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Terdapat hubungan antara penggunaan media youtube 

dengan minat belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas IX SMP 

N 1 Nogosari. Terbukti dengan perhitungan menggunakan rumus Pearson 

Correlations dapat diketahui bahwa nilai r hitung sebesar 0,695, sedangkan 

nilai rtabel 0,355 dengan taraf signifikansi 0,05 dengan begitu rhitung > 

dari rtabel. Dengan demikian maka Hipotesis alternatif (Ha) diterima dan 

Hipotesis nihil ditolak (Ho).  

Dengan minat belajar terhadap Pendidikan Agama Islam yang dimiliki 

siswa dan dengan bimbingan guru dalam pembelajaran melalui YouTube,  

siswa mampu meyakini, menghayati, memahami serta mengamalkan 

ajaran agama Islam melalui kegiatan pembelajaran. Sehingga siswa 

termotivasi untuk menjadi insan yang berakhlak mulia melalui 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.   

4.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, maka peneliti 

menyampaikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang bersangkutan, saran-

saran yang disampaikan sebagai berikut: 

4.2.1 Bagi Siswa 

Siswa hendaknya lebih aktif dan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui YouTube. Siswa 

juga harus memiliki minat belajar yang tinggi, karena dengan minat 

belajar yang tinggi akan menggerakkan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, sehingga siswa mampu mencapai hasil belajar yang 

diharapkan. 

4.2.2 Bagi Guru 

Guru sebaiknya dapat menggunakan media YouTube dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya pada 
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pembelajaran yang dilakukan secara daring karena telah terbukti 

pembelajaran melalui YouTube memberikan pengaruh terhadap 

minat belajar siswa. Guru juga diharapkan dapat memberikan 

pelajaran yang manarik sehingga siswa mempunyai minat belajar 

yang tinggi.  

4.2.3 Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya menyediakan fasilitas baik sarana dan 

prasarana yang dapat menunjang keberhasilan guru dalam prosem 

pembelajaran, khususnya pembelajaran secara daring misalnya 

pembelajaran melalui YouTube. Selain fasilitas sekolah sebaiknya 

mengadakan pelatihan bagi guru mengenai media pembelajaran 

misalnya pembelajaran melalui YouTube demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. 
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