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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri

setiap orang sepanjang hidupnya.1 Belajar adalah kegiatan yang berproses dan

merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan

jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya

pencapaian tujuan pendidikan itu bergantung pada proses belajar yang

dialami peserta didik, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan

rumah atau keluarganya sendiri.2

Istilah belajar merupakan suatu proses integral antara peserta didik,

pendidik dan materi yang diajarkan dalam lingkungan belajar. Proses belajar

itu terjadi karena adanya interaksi antara seorang dengan lingkungannya.

Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu

bertanda seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku

pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada

tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikapnya dimanapun dan kapanpun.3

Dalam dunia pendidikan, keberadaan peran dan fungsi guru

merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian

1 Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A., Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2011), Cet. 15, hlm. 1.

2 Indah Komsiyah, S.Ag., M.Pd., Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012),
Cet. 1, hlm. 1.

3 Maria Goretti Sri Wahyuningsih, dkk. “Penerapan Media Audiovisual Dalam
Pembelajaran Bahasa Inggris (Studi Kasus di SMPN 3 Bawen)”, Jurnal Teknologi Pendidikan
Dan Pembelajaran, Volume 2, No.1, Maret 2014, hlm. 1.
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terpenting dalam proses belajar mengajar, di jalur pendidikan formal,

informal, atau nonformal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan

kualitas pendidikan di tanah air, guru tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal

yang berkaitan dengan eksistensi mereka.

Salah satu kompetensi  yang harus dikuasai oleh seorang guru

adalah merencanakan, mengelola, dan melakukan evaluasi pembelajaran.

Untuk menguasai kompetensi tersebut, seorang guru senantiasa berlatih untuk

meningkatkan kemampuan mengajarnya yang dilakukan secara terus menerus

melalui pendidikan lanjutan, pelatihan berkala, atau pengembangan

keterampilan lainnya.4

Di era globalisasi sekarang ini dunia pendidikan memanfaatkan

kemajuan teknologi untuk memasyarakatkan pendidikan agar lebih ekstensif

dan intensif sehingga masyarakat tidak hanya berpikir bahwa pendidikan

hanya ada di Sekolah (Anitah, 2009: 1). Seperti yang tercantum pada

Permendikbud Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa salah satu prinsip dalam

menyusun suatu perencanaan pembelajaran ialah menerapkan teknologi

informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang

diterapkan ialah yang terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi

dan kondisi.5

4 Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), Cet.
1, hlm. 1.

5 Dwi Rupawati dkk, “Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Ekonomi”, hlm. 2.
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Munculnya berbagai sumber belajar dari kemajuan teknologi

informasi, menjadikan guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi siswa.

Perubahan pola pembelajaran dari yang semula teacher centered menjadi

student center learning pada kurikulum 2013 menuntut siswa untuk lebih

aktif menggali informasi terkait topik yang dibahas. Guru tidak hanya

menyampaikan informasi tetapi guru sebagai fasilitator belajar siswa. Sebagai

penyampai ilmu pengetahuan, guru memerlukan media pendukung dalam

kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu komponen

pembelajaran yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi. Anitah (2009: 124) menyatakan bahwa media

pembelajaran adalah orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat

menciptakan kondisi memungkinkan pembelajar menerima pengetahuan,

keterampilan, dan sikap. Penerapan media pembelajaran dengan

memanfaatkan teknologi akan menjadikan kegiatan pembelajaran lebih

menarik dan inovatif. Inovasi dalam media pembelajaran dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi mampu meningkatkan kualitas

pendidikan.6

Metode mengajar ialah cara yang digunakan oleh guru untuk

menyampaikan pelajaran kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru dalam

memilih metode mengajar harus tepat dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pemilihan metode ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang

6 Ibid.
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akan diperoleh. Selain itu, pemilihan metode pengajaran yang tepat akan

menimbulkan pembelajaran yang edukatif, kondusif, dan menantang.7

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah

berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam bahasa Arab, media

adalah perantara ( لئِ اَوسَ  ) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima

pesan. Gerlach dan Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila dipahami

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan,

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan

lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media

dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis,

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun

kembali informasi visual atau verbal.8

Media pembelajaran audiovisual adalah salah satu kelompok media

pembelajaran yang membantu memvisualisasikan materi disertai dengan

suara. Swank, R. C (Ashaver & Sandra, 2013) mengungkapkan “stressing the

effectiveness of visual materials in learning, estimated that about 40% of our

concepts are based upon visual experience, 25% upon auditory, 17% on

tactile, 15% upon miscellaous organic sensation and 3% upon taste smell”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara garis besar proses

penerimaan informasi banyak dipengaruhi oleh visual (penglihatan) dan

auditori (pendengaran). Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang

7 Jumanta Hamdayama, Op.Cit., hlm. 94.
8 Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A., Op.Cit, Cet. 15, hlm. 3.
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dilakukan Elijah Ojowu Ode (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh

media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran yang menyatakan bahwa

penggunaan media audiovisual memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap proses belajar dan mengajar di sekolah menengah.9

Media pembelajaran dalam bentuk visual dalam bentuk gambar,

foto, audio dalam bentuk rekaman suara, bunyi-bunyi tertentu, demikian juga

dalam bentuk gabungan keduanya seperti rekaman video yang mengandung

unsur audio dan video telah merubah paradigma hasil belajar. Berapa besar

dan bagaimana media audiovisual ini memengaruhi keberhasilan perubahan

perilaku peserta didik maka hal itu cukuplah menjadi landasan kuat tentang

bagaimana seorang guru harus mempersiapkan media tersebut yang

direlevansikan dengan karakteristik materi.10

Begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan menuntut adanya

sosok guru yang aktif dan kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran

yang menyenangkan dan tepat guna sehingga dapat mengantarkan peserta

didik ke tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembelajaran seorang guru harus

memperhatikan berbagai aspek- aspek yang terkait didalamnya, dan salah

satunya adalah siswa. Guru harus bisa memahami kemampuan siswa dalam

menangkap setiap pelajaran yang disampaikannya. Cara siswa dalam

menangkap setiap pelajaran berbeda- beda. Oleh karena itu diharapkan guru

menggunakan media-media pembelajaran yang tepat untuk membantu dalam

9 Dwi Rupawati dkk, Op.Cit. hlm. 3.
10 Prof. Dr. Ishak Abdulhak, M.Pd., dan Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si., Teknologi

Pendidikan, (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. 2, hlm. 81.
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menyampaikan pelajaran. Karena dengan menggunakan media menjadikan

siswa lebih mudah dalam memahami materi pelajaran.

Dalam hal ini, pendidik dituntut agar mampu menerapkan alat-alat

yang ada, dan juga adanya kemungkinan beberapa alat tersebut sesuai dengan

perubahan zaman. Teknologi pendidikan sebagai suatu cara mengajar yang

menggunakan alat-alat teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam

sebuah pendidikan saat pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diterapkan suatu media

pembelajaran audiovisual dalam bentuk video pembelajaran pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam bab Fikih. Penerapan media audiovisual

berbasis pada realita di lingkungan sekitar. Hal ini digunakan untuk

merangsang siswa mengembangkan pemikirannya dalam memahami materi

yang disampaikan.

Penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi tentunya

harus ditunjang dengan peralatan yang memadai. SMA Negeri 1 Tahunan

Jepara pada setiap kelasnya telah dilengkapi peralatan yang mendukung

dalam pemanfaatan media audiovisual. Setiap kelas telah memiliki Liquid

Crystal Display (LCD) Proyektor dan sound. Dengan adanya penggunaan

media tersebut, diharapkan minat dan perhatian peserta didik bertambah

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan pada

tanggal 18 Januari 2018 terhadap siswa kelas XII yang terdiri dari XII

Bahasa, XII Mipa dan XII IPS, peneliti memperoleh informasi bahwa proses
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pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1

Tahunan Jepara telah menggunakan beberapa media pembelajaran yang

disiapkan oleh guru di kelas.

Melalui wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Annis Farrida Rahmawati, menyampaikan

bahwa pada tahun pelajaran 2017/2018 SMA Negeri 1 Tahunan sudah

menerapkan media audio dan media visual pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam. Menurut beliau, selama ini pembelajaran tidak hanya dilakukan

dengan cara konvensional saja namun juga divariasikan dengan menggunakan

beberapa media pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti hanya akan meneliti

satu kelas saja yaitu kelas XII Bahasa dengan alasan bahwa kelas ini telah

menerapkan media audio dan visual pada pembelajaran Pendidikan Agama

Islam.

Dengan menggunakan media pada saat pelajaran, pembelajaran di

sekolah tersebut tidak hanya menjadi pembelajaran yang menyenangkan akan

tetapi juga menjadikan suasana kelas menjadi hidup dan tidak terkesan

monoton serta membosankan, sehingga siswa memiliki dorongan rasa

semangat yang tinggi dalam proses pembelajaran. Dan hal tersebut

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.11

Berangkat dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk meneliti

tentang penerapan media audiovisual dalam pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di kelas XII Bahasa SMA Negeri 1 Tahunan Jepara yang kemudian

11 Hasil observasi pendahuluan pada tanggal 18 Januari 2018.



8

penulis beri judul “Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual Pada

Kelas XII Bahasa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di

SMA Negeri 1 Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018”.

B. Penegasan Istilah

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online (KBBI),

pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.12

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal,

cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut Lukman

Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan (Ali, 1995:1044).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan

merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2. Media Pembelajaran Audiovisual

Media pembelajaran audiovisual adalah salah satu kelompok

media pembelajaran yang membantu memvisualisasikan materi disertai

dengan suara.13 Jadi media pembelajaran audiovisual adalah alat yang

mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat

dilihat.

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati,

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia online, (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).
13 Dwi Rupawati dkk., Loc.Cit.
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hingga mengimani, ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan

antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.14

4. Fikih

Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang

secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek

kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun

kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam

Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim

tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.15

5. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tahunan Jepara

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tahunan Jepara

merupakan salah satu lembaga pendidikan formal di bawah naungan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang lokasinya terletak

di Jl. Amarta III, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. SMA Negeri 1

Tahunan Jepara adalah sekolah yang menggunakan media pembelajaran

pada proses pembelajaran yang dilaksanakan khususnya pada

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Dari beberapa uraian penegasan istilah diatas, maka yang dimaksud

dalam penelitian ini dengan judul “Penerapan Media Pembelajaran

Audiovisual Pada Kelas XII Bahasa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Bab Fikih di SMA Negeri 1 Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018”

14 Pandi Kuswoyo, “Ketuntasan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Melalui
Metode Kisah”, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1, No.1, Juni 2012, hlm. 70.

15 Wikipedia online, (diakses pada tanggal 27 Juli 2018).
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adalah suatu penelitian tentang pembelajaran dengan menggunakan media

audio dan media visual  yang digunakan oleh guru kelas XII Bahasa pada

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab Fikih di SMA Negeri 1 Tahunan

Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang

muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja Bentuk Media Pembelajaran Audiovisual Pada Kelas XII Bahasa

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di SMA Negeri 1

Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018?

2. Bagaimana Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual Pada Kelas XII

Bahasa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di SMA

Negeri 1 Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018?

3. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Media

Pembelajaran Audiovisual Pada Kelas XII Bahasa Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di SMA Negeri 1 Tahunan Jepara

Tahun Pelajaran 2017/2018?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan

penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Media Pembelajaran Audiovisual Pada Kelas

XII Bahasa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di SMA

Negeri 1 Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018?
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2. Untuk Mengetahui Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual Pada

Kelas XII Bahasa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di

SMA Negeri 1 Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018?

3. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan

Media Pembelajaran Audiovisual Pada Kelas XII Bahasa Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di SMA Negeri 1 Tahunan Jepara

Tahun Pelajaran 2017/2018?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau

informasi (referensi) dan bahan pertimbangan dalam proses kegiatan

belajar mengajar khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam Bab Fikih untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman dan kualitas siswa pada pembelajaran mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam Bab Fikih.

b. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan sebagai

referensi dalam mengembangkan penggunaan media, metode,

pendekatan atau strategi yang lebih bervariasi dalam pembelajaran

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
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c. Bagi Sekolah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

dan mendorong pihak sekolah agar bisa menggunakan media

pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran sehingga pembelajaran

lebih bermakna.

d. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah dan

memberikan pengalaman, kemampuan serta ketrampilan peniliti dalam

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah.

F. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis tentang keterangan

yang telah dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan

penelitian dan mendukung arti pentingnya penelitian itu dilakukan serta untuk

melacak teori-teori dan konsep-konsep yang ada. Artinya, apakah objek

penelitian ini sudah atau belum ada yang meneliti. Hal ini perlu ditegaskan

agar suatu penelitian jelas arahnya serta bagi peneliti akan membantu dalam

penelitian ini. Karena itu diperlukan adanya penggunaan referensi atau

kepustakaan yang ada relevansinya dengan objek penelitian yang sudah

dirumuskan oleh peneliti. Adapun yang menjadi bahan tinjauan skripsi ini

adalah:

1. Azhar Arsyad dalam bukunya yang berjudul Media Pembelajaran. Buku

ini menjelaskan bahwa tenaga pengajar, guru, mentor, dosen, dan pelatih

merupakan mediator utama dalam proses transformasi pembelajaran.
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Proses pembelajaran tersebut dapat lebih dinamis dan akan mencapai

sasaran yang diinginkan jika ditambahkan alat bantu atau media lain,

seperti media audiovisual, cetak, proyektor, film, permainan, dan lain

sebagainya.

2. Jumanta Hamdayama dalam bukunya yang berjudul Metodologi

Pengajaran berpendapat bahwa proses belajar mengajar merupakan inti

dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang

peranan utama. Proses belajar mengajar mengandung serangkaian

perbuatan pendidik/guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan

syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi ini

memiliki arti yang lebih luas, bukan sekedar hubungan antara guru dengan

siswa, melainkan berupa interaksi edukatif. Dlam hal ini, bukan hanya

penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan menanamkan

sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.

3. Fitrah Syuhada dalam skripsi yang berjudul Penerapan Media Audio-

Visual untuk Meningkatkan Pemahaman Materi PAI pada Siswa Kelas VII

di SMPN 1 Kota Jantho. Penerapan Media Audiovisual dalam

pembelajaran dapat meningkatkan Pemahaman Materi PAI Pada Siswa

Kelas VII di SMP Negeri 1 Kota Jantho dapat dilihat dari peningkatan

aktifitas belajar siswa setiap siklus. Aktivitas belajar siswa merupakan

penilaian yang bertujuan untuk mengukur tingkatan keaktifan belajar siswa
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dalam proses pembelajaran. Pada siklus I persentase hasil observasi

aktifitas belajar siswa sebesar 65%, pada siklus II meningkat menjadi 14%

dengan nilai persentase sebesar 79%, dan pada siklus III semua aspek

pengamatan aktivitas siswa sudah efektif dengan nilai persentase sebesar

84%. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa pada pelajaran

PAI dengan menggunakan media audio-visual selalu meningkat setiap

siklusnya. Penerapan media audio-visual dapat meningkatkan prestasi

belajar PAI siswa di SMPN I Kota Jantho. Hal ini dibuktikan dari hasil

pengolahan data kemampuan belajar siswa setiap siklus selalu mengalami

peningkatan. Nilai rata-rata belajar siswa dari 78,7 pada siklus I,

meningkat sebesar 83,3 pada siklus II dan pada siklus III sebesar 85,8.

4. Farah Diba Rizqika dalam skripsi yang berjudul Penerapan Media Audio

dan Visual dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Keterampilan Menulis

di Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto Tahun Pelajaran

2015/2016. Penerapan Media Audio yang digunakan pada Mata Pelajaran

Bahasa Indonesia Ketrampilan Menulis di Kelas III Madrasah Ibtidaiyah

Negeri Purwokerto, secara umum sudah sesuai dengan teori media

pembelajaran audio. Namun, pada prakteknya penerapan audio di

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto lebih didasarkan pada karakter

siswa dan sebagai upaya penyesuaian agar tujuan pembelajaran dapat

tercapai secara efektif. Media audio yang telah digunakan di Madrasah

Ibtidaiyah Negeri Purwokerto tahun pelajaran 2015/2016 adalah: Tape-

recorder dan Compact Disc. Penerapan Media Audio yang digunakan
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pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Ketrampilan Menulis di Kelas III

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto, secara umum sudah sesuai

dengan teori media pembelajaran audio. Namun, pada prakteknya

penerapan audio di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto lebih

didasarkan pada karakter siswa dan sebagai upaya penyesuaian agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Media audio yang telah

digunakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto tahun pelajaran

2015/2016 adalah: LCD Proyektor, Papan Tulis dan Gambar/Foto. Media

pembelajaran audio dan visual yang digunakan pada mata pelajaran bahasa

Indonesia ketrampilan menulis sudah berjalan efektif dan mencapai

kriteria maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan: 1) Kegiatan

pembelajaran berjalan dengan maksimal, siswa terlihat lebih aktif dan

termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa Indonesia. 2)

Tercapainya nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) di kelas III

Utsman MIN Purwokerto. 3) Proses penggunaan media pembelajaran

audio dan visual yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia sesuai dengan

RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia di MIN Purwokerto. Dalam

penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia,

guru memberikan penjelasan materi yang selalu didahului pemberian

contoh oleh guru kepada siswa sebelum siswa melakukan perintah dari

guru. Di dalam penggunaannya seorang guru harus bisa memanage waktu

dengan baik serta menggunakan media pembelajaran secara bervariasi

sehingga siswa tidak cepat merasa bosan.
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5. Anjar Purba Asmara dalam Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA UIN Ar-Raniry

Banda Aceh berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis

Audiovisual Tentang Pembuatan Koloid. Hasil penelitian ini telah berhasil

menyusun media audiovisual tentang praktikum pembuatan koloid sebagai

media pembelajaran bagi siswa SMA/MA Kelas XI Semester 2.

Berdasarkan penilaian reviewer 1, media ini mempunyai kualitas baik (B)

dengan skor rata-rata 138,5. Berdasarkan penilaian reviewer 2, media ini

mempunyai kualitas sangat baik (SB) dengan skor rata-rata 128,333.

Pengujian penggunaan media ini dalam pembelajaran menunjukkan bahwa

pembelajaran menggunakan media audiovisual lebih berhasil dari pada

pembelajaran tanpa media ini.

6. Ahmad Fujiyanto, dkk. Dalam Jurnal Pena Ilmiah UPI Kampus Sumedang

berjudul Penggunaan Media Audiovisual Untuk Meningkatkan Hasil

Belajar Siswa Pada Materi Hubungan Antarmakhluk Hidup. Simpulan

pada penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui

perencanaan, pelaksanaan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA

materi simbiosis menggunakan media audiovisual. Pada kegiatan

pembelajaran siklus I kinerja guru dalam tahap perencanaan pembelajaran

memperoleh persentase sebesar 80%, dimana hasil tersebut masih belum

mencapai target yang diharapkan. Pada siklus II kinerja guru dalam

merencanakan pembelajaran memperoleh persentase sebesar 93,30%. Agar

perencanaan pembelajaran mencapai target yang diharapkan, peneliti

melakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. Pada siklus III kinerja guru
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dalam merencanakan pembelajaran memperoleh persentase 100%,

persentase siklus III ini mengalami peningkatan dan sudah mencapai terget

yang diharapkan yaitu 100%.

Pelaksanaan kegiatan siklus I dalam melaksanakan pembelajaran

memperoleh persentase sebesar 83%, pada perolehan siklus I ini masih

belum mencapai target yang diharapkan, untuk itu dilakukan perbaikan

disiklus selanjutnya. Setelah melakukan perbaikan pada sikkus II,

diperolehlah hasil kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran sebesar

91,60%, akan tetapi perolehan pada siklus II masih kurang dari target yang

diharapkan, untuk itu dilakukan kembali perbaikan pada siklus

selanjutnya. Pada pelaksanaan pembelajaran siklus III diperolehlah

persentase sebesar 100%, perolehan pada siklus III ini sudah mencapai

terget yang diharapkan yaitu 100%.

Pada pelaksanaan kegiatan siklus I persentase aktivitas siswa yang

memperoleh kriteria baik sebanyak 17 siswa dengan hasil persentase

56,6%. Pada pelaksanaan siklus II persentase aktivitas siswa yang

memperoleh kriteria baik mengalami peningkatan sebanyak 5 siswa hingga

mencapai 22 siswa dengan persentase 73,3%, akan tetapi hasil persentase

pada siklus II ini masih belum mencapai target yang diharapkan yaitu

85%. Setelah melaksanaan siklus III persentase aktivitas siswa yang

memperoleh kriteria baik mengalami peningkatan sebanyak 4 siswa hingga

mencapai 26 siswa dengan perolehan persentase 86,6%, perolehan
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persentase pada siklus III ini sudah mencapai terget yang diharapkan yaitu

85%.

Pada kegiatan siklus I siswa yang hasil belajarnya tuntas di atas KKM

sebanyak 16 siswa dengan persentase 53,3%. Kemudian setelah

melakukan siklus II diperolehlah hasil belajar siswa menjadi 66,6%

sebanyak 20 siswa yang mencapai KKM, pada pelaksanaan siklus II ini

mengalami peningkatan sebanyak 4 siswa dengan persentase peningkatan

sebesar 13,3%. Peningkatan pada siklus II ini masih belum mencapai

target yang diharapkan, kemudian dilakukanlah perbaikan pada siklus

selanjutnya. Setelah melaksanakan siklus III diperolehlah hasil belajar

siswa dengan persentase 90% sebanyak 27 siswa yang mencapai KKM,

Hasil belajar siswa pada siklus III ini telah mencapai target yang

diharapkan yaitu 85%.

Berdasarkan penelaahan peneliti terhadap beberapa pustaka yang

ada, maka penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang

dilakukan peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada

kajiannya, dimana penelitian ini memfokuskan pada media pembelajaran

dalam pembelajaran yang digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di SMA Negeri 1 Tahunan Jepara, mulai

dari  perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama

Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda

dengan penelitian yang sudah ada.
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G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian berarti seperangkat pengetahuan tentang

langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan

selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.16

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (Field

Research) dengan bentuk kualitatif. Penelitian kualitatif (Qualitative

research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskrepsikan

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan,

persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama,

menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan yang

kedua, menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).

Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif tentang situasi yang

kompleks, dan arah bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini memberikan

eksplansi (kejelasan) tentang hubungan antara peristiwa dengan makna

terutama menurut persepsi partisipan.17

2. Subyek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka perlu

diketahui subyek penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini meliputi:

16 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 1.
17Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya Offset, 2015),hlm. 60.
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a. Kepala SMA Negeri 1 Tahunan Jepara tahun pelajaran 2017/2018

sebagai orang yang memberikan otoritas dalam pelaksanaan media

audiovisual.

b. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XII Bahasa SMA

Negeri 1 Tahunan Jepara tahun pelajaran 2017/2018 sebagai pelaksana

pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual.

c. Siswa kelas XII Bahasa SMA Negeri 1 Tahunan Jepara tahun pelajaran

2017/2018.

3. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang

berkaitan dengan judul, dengan demikian penelitian ini akan difokuskan

pada:

a. Bentuk Media Pembelajaran Audiovisual Pada Kelas XII Bahasa Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di SMA Negeri 1

Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018.

b. Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual Pada Kelas XII Bahasa

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di SMA Negeri 1

Tahunan Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Media

Pembelajaran Audiovisual Pada Kelas XII Bahasa Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di SMA Negeri 1 Tahunan Jepara

Tahun Pelajaran 2017/2018.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan dan pengumpulan data yang dipakai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi (observation) atau pengamatan merupakan

suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan

pengamatan tehadap kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan

tersebut bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar,

kepala sekolah yang sedang memberikan pengarahan, dsb. Observasi

dapat dilakukan secara partisipatif ataupun non partisipatif. Dalam

observasi partisipatif (participatory observation) pengamat ikut serta

dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai

peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi non partisipatif

(non participatory observation) pengamat tidak ikut serta dalam

kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam

kegiatan.18

b. Metode Wawancara (interview)

Wawancara atau interviu (interview) merupakan bentuk

teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan

secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya

juga wawancara dilakukan secara kelompok, kalau memang tujuannya

18Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, Op.cit., hlm. 220.
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untuk menghimpun data dari suatu kelompok seperti wawancara

dengan suatu keluarga, pengurus yayasan, pembina pramuka, dll.

Sebelum melaksanakan wawancara para peneliti menyiapkan

instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (interview

guide). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang

meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden.19

Wawancara banyak digunakan dalam penelitian kualitatif,

malah boleh dikatakan sebagai teknik pengumpulan data utama. Dalam

penelitian kualitatif tidak disusun dan digunakan pedoman wawancara

yang sangat rinci. Bagi peneliti yang sudah berpengalaman pedoman

wawancara ini hanya berisi pertanyaan pokok atau pertanyaan inti saja

dan jumlahnya pun tidak lebih dari 7 sampai 8 pertanyaan.20

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi atau studi dokumenter (documentary

study) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar

maupun elektronik.21Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai

tujuan dan fokus masalah. Dokumen-dokumen tersebut diurutkan sesuai

19Ibid.,hlm. 216.
20Ibid.,hlm. 217.
21Ibid.,hlm. 221.
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dengan sejarah kelahiran, kekuatan dan kesesuaian isinya dengan tujuan

pengkajian.22

5. Teknik Keabsahan Data

Dalam mengukur keabsahan data pada penelitian ini

menggunakan triangulasi data adalah sebagai teknik pengumpulan data

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan

sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari

kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.23

Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi

dalam memperoleh data primer dan sekunder. Observasi dan interviu

digunakan untuk menjaring data primer, sementara dokumentasi

digunakan untuk menjaring data sekunder yang dapat diangkat dari

berbagai dokumentasi dari sekolah.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan

selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras.

Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang

tinggi.

22Ibid.,hlm. 222.
23Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2012),

Cet. 3, hlm. 327-328.
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Menurut Moleong (2006:287-308) dalam Prastowo (2011:36)

ada tiga model analisis data yang selama ini digunakan dalam penelitian

kualitatif yaitu metode perbandingan tetap, metode analisis data menurut

Spradley dan metode analisis data menurut Miles dan Huberman terdapat

empat jalur analisis data kualitatif, yaitu mencakup: (1) pengumpulan data,

(2) reduksi data, (3)  penyajian  data, dan (4) penarik kesimpulan. Hal ini

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan semua data yang berkaitan

dengan penelitiannya secara objektif, apa adanya serta sesuai dengan

hasil observasi. Data hasil wawancara dilakukan terhadap informan atau

responden terkait serta dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan

judul penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang

tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa

sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan pada

saat peneliti mengolah dan memilah pada saat menganalisis data.

Penelitian merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan

pada hal-hal yang penting yang harus dipaparkan terkait dengan

penelitian di SMA Negeri 1 Tahunan Jepara serta membuang data yang

tidak perlu untuk proses analisis data.
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c. Penyajian data

Penelitian melakukan penyajian data yang akan memudahkan

untuk memahami data atau sekumpulan informasi yang telah diperoleh

dari berbagai sumber dilapangan dan telah disusun serta sistematis

sehingga dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya berdasarkan data

yang diperoleh dari sumber data di SMA Negeri 1 Tahunan Jepara yang

menjadikan lokasi penelitian.

d. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh peneliti secara terus

menerus selama berada dilapangan yang kemudian kesimpulan itu

digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan pada saat

mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian.Verifikasi data

adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan analisis data

penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan

dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai mana yang timbul

dari data yang harus di uji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya

yang merupakan validitasnya.24

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok

yang menentukan bentuk skripsi. Disamping itu, sistematika merupakan

himpunan pokok yang menunjukan setiap bagian dan hubungan antara

24 Renny Komahriah, Skripsi: “Peranan dan Strategi Guru PPKN dalam Penanaman Jati
Diri Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila di SMP Negeri 8 Malang” (Malang: UMM, 2017)
hlm. 46-48.
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bagian-bagian skripsi tersebut. Untuk mempermudah dalam penyusunan,

maka skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

Pertama memuat bagian awal atau hal formalitas yang meliputi:

Halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Nota

Dinas Pembimbing, Abstrak, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata

Pengantar, Daftar Isi, Daftar Bagan, Daftar Tabel, dan Daftar Lampiran.

Kedua memuat bagian inti terdiri dari lima bab antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian

Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari Media Pembelajaran Audiovisual yang

meliputi (Pengertian Media Pembelajaran Audiovisual, Macam-

macam Media Pembelajaran Audiovisual, Fungsi Media

Pembelajaran Audiovisual, Langkah-langkah Penggunaan Media

Pembelajaran Audiovisual serta Kelebihan dan Kekurangan

Media Pembelajaran Audiovisual) dan Pendidikan Agama Islam

Bab Fikih yang meliputi (Pengertian Pendidikan Agama Islam,

Pengertian Fikih, Ruang lingkup Fikih dan Tujuan Pembelajaran

Fikih).
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BAB III : KAJIAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Data Umum tentang SMA Negeri 1 Tahunan

Jepara yang meliputi (Sejarah Berdirinya Sekolah, Letak

Geografis, Visi dan Misi Sekolah, Struktur Organisasi, Data Guru

dan Karyawan Staff Tata Usaha serta Kondisi Fisik SMA Negeri

1 Tahunan Jepara) dan Data Khusus yang meliputi (Bentuk Media

Pembelajaran Audiovisual Mata Pelajaran Pendidikan Agama

Islam Bab Fiqih di Kelas XII Bahasa SMAN 1 Tahunan Jepara,

Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam Bab Fiqih di Kelas XII Bahasa SMAN 1

Tahunan Jepara, Faktor Pendukung dan Penghambat dalam

Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam Bab Fiqih di Kelas XII Bahasa SMAN 1

Tahunan Jepara).

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini terdiri dari Analisis Bentuk Media Pembelajaran

Audiovisual Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Bab Fiqih

di Kelas XII Bahasa SMAN 1 Tahunan Jepara, Analisis

Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam Bab Fiqih di Kelas XII Bahasa SMAN 1

Tahunan Jepara, Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat

Penerapan Media Pembelajaran Audiovisual Mata Pelajaran
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Pendidikan Agama Islam Bab Fiqih di Kelas XII Bahasa SMAN 1

Tahunan Jepara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Simpulan, Saran, Harapan dan Penutup.

Bagian akhir  terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan

Daftar Riwayat Hidup Peneliti.


