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ABSTRAK

Untuk mengupayakan pendidikan yang berkualitas, guru seringkali
menemukan kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran. Salah satu upaya
guna meningkatan proses pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran.
Media pembelajaran bukan hanya sekedar upaya membantu guru dalam mengajar,
tetapi lebih sebagai upaya memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa, media pembelajaran yang ada di
lingkungan sekolah maupun yang ada diluar sekolah, dapat mengatasi masalahmasalah yang ada dalam proses belajar mengajar. Adapun tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui (1) media pembelajaran yang digunakan dalam
meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di SMAN 13 Ambon, (2)
penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama
Islam di SMAN 13 Ambon, dan (3) faktor-faktor yang menjadi pendukung dan
penghambat penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan mutu
Pendidikan Agama Islam di SMAN 13 Ambon.
Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan
menggambarkan, mengungkap dan menjelaskan tentang peran media
pembelajaran dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam Di SMAN 13
Ambon. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 13 Ambon kelas XI-1 IPA dari
tanggal 14 September s/d 14 Oktober 2015.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran yang digunakan
guru PAI kelas XI-1 IPA dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di
SMAN 13 Ambon antara lain infokus, mushollah, LKS, buku paket, dan AlQur’an. Dengan penggunaan media secara benar akan dapat merangsang dan
menumbuhkan serta meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di SMAN 13
Ambon. Sedangkan untuk faktor pendukung dalam meningkatkan mutu
Pendidikan Agama Islam di SMAN 13 Ambon yaitu tersedianya media di
sekolah, tersedianya waktu untuk menggunakan media, minat dan respon peserta
didik, kemampuan guru dalam menggunakan media, kedisiplinan guru. Dan untuk
faktor penghambat dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di SMAN
13 Ambon yaitu peserta didik yang terlambat, peserta didik yang tidak membawa
buku, suasana kelas yang ramai, kurangnya ketrampilan guru dalam membuat
media, terbatasnya media di sekolah, kemampuan dasar peserta didik dalam baca,
tulis Al-Qur’an masih kurang
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Mutu, Pendidikan Agama Islam
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BAB I
PANDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu dari sekian banyak persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa
Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan
pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, bila dibandingkan
dengan negara lain. Pada dasarnya peningkatan mutu pendidikan sudah sejak lama
dibicarakan oleh para pelaku pembangunan di bidang pendidikan, tetapi realitas
dan bukti empirik yang kita lihat dilapangan telah menunjukkan bahwa mutu
pendidikan di Indonesia masih dikatakan rendah. Karena itu dapat dikatakan
bahwa sampai saat ini titik berat pembangunan pendidikan masih ditekankan pada
upaya untuk meningkatkan mutu.
Konsekuensi logis dari upaya peningkatan mutu pendidikan adalah
perlunya peningkatan kualitas secara keseluruhan komponen sistem pendidikan,
baik yang berupa human resources (sumber daya manusia) maupun yang berupa
material resources. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, komponen
pendidikan yang berupa human resources mempunyai peranan yang sangat
penting dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pimpinan
lembaga pendidikan perlu memberikan perhatian yang serius terhadap
pengelolaan human resources yang terlibat didalamnya, bukan hanya guru, kepala
sekolah dan karyawan tetapi juga peserta didik, wali dan masyarakat. Karena
hanya dengan kesiapan SDM-lah yang akan mampu membawa lembaga
pendidikan tetap survive dan bisa meningkatkan mutu pendidikan.
Untuk mengupayakan pendidikan yang berkualitas, guru seringkali
menemukan kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran. Terutama dalam
kualitas proses belajar mengajar yang dikembangkan yang selanjutnaya berakibat
langsung kepada rendahnya dan tidak meratanya kualitas hasil yang dicapai oleh
peserta didik. Kondisi semacam ini akan terus berlangsung selama guru masih
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beranggapan bahwa dirinya merupakan sumber belajar bagi peserta didik dan
mengabaikan peran media pembelajaran.1
Untuk itu salah satu upaya peningkatan proses pembelajaran adalah
penggunakan media pembelajaran. Media merupakan perantara atau pengantar
pesan guna mencapai tujuan pengajaran dari pengirim (guru) ke penerima pesan
(peserta didik). Jenis media bermacam-macam dari yang sederhana seperti media
kartu, sampai yang modern seperti komputer, internet, OHP, LCD dan lain-lain.
Berdasarkan indera yang digunakan peserta didik dalam memanfaatkan media
pembelajaran. Media dapat dibagi menjadi tiga yaitu media audio, media visual,
dan media audiovisual. Sedangkan media pembelajaran merupakan cara atau alat,
prosedur yang digunakan atau ditempuh untuk menyampaikan pesan ke penerima
pesan yang berlangsung dalam proses pembelajaran.2
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media pembelajaran bukan
hanya sekedar upaya membantu guru dalam mengajar, tetapi lebih sebagai upaya
memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Adanya media
pembelajaran diharapkan mampu menimbulkan kesadaran kepada guru, bahwa
media pembelajaran telah menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan,
sehingga dimaksimalkan penggunaannya guna mempermudah dan memperlancar
proses pembelajaran di kelas.
Permasalahan yang sering kita jumpai dalam pengajaran khususnya
pengajaran agama Islam adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada peserta
didik secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien atau hasil yang
maksimal, disamping masalah lainnya yang sering didapati adalah kurangnya
perhatian guru agama terhadap variasi penggunaan metode mengajar dalam upaya
peningkatan mutu pengajaran secara baik.
Pada hakikatnya proses belajar mengajar adalah proses komunikasi, dalam
komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga
komunikasi tersebut tidak efektif dan tidak efisien, antara lain disebabkan
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Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 178.
Oemar Hamalik, Pengembangan Kurikulum dan Pengajaran di Perguruan Tinggi,
(Jakarta: Trigenda Karya, 1994), hlm. 99.
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kurangnya minat dan kurangnya kegairahan.3 Salah satu usaha untuk mengatasi
keadaan demikian ialah penggunaan media secara efektif dalam proses belajar
mengajar, karena fungsi media dalam kegiatan tersebut sebagai stimulus informasi
dan untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi dalam kata lain
informasi yang disampaikan oleh guru akan diterima oleh peserta diidk sesuai
dengan apa yang ditafsirkan guru tersebut.
Untuk dapat membuat peserta didik minat dalam belajarnya, maka bagi
seorang guru dapat memanfaatkan suatu media pembelajaran yang telah ada yang
di dalamnya terdapat alat peraga dan media pembelajaran baik yang berupa media
berbasis visual, media berbasis audio, media berbasis audio visual, dan lain-lain.
Menurut Fatah Syukur (dalam Sukarno) yang intinya bahwa dalam proses
belajar mengajar akan efektif apabila terdapat guru yang professional yang
mampu menyelaraskan antara media pendidikan yang ada dengan metode
pembelajaran.4 Jadi antara materi ajar, metode, dan media pembelajaran yang
digunakan dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan harus selaras dan
sesuai. Dengan kata lain media pembelajaran harus sesuai dengan metode
pembelajaran yang dipakai oleh guru. Sedangkan motede pembelajaran harus
sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada
peserta didiknya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, media pembelajaran
yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada diluar sekolah, dapat mengatasi
masalah-masalah yang ada dalam proses belajar mengajar.
SMAN 13 Ambon adalah lembaga pendidikan formal di bawah naungan
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang ada di kota Ambon. Menurut
kepala SMA Negeri 13 Ambon “fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di
lembaga pendidikan ini termasuk dalam katagori cukup lengkap".5 Lebih lanjut
ditambahkan oleh guru PAI kelas XI, “Di SMPN 13 Ambon telah tersedia
berbagai macam media pembelajaran seperti buku pelajaran, Lembar Kerja Siswa
3

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2003), hlm. 166.
4
Sukarno, Skripsi: Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Terhadap Prestasi
Belajar PAI Siswa Kelas XI IPA SMAN 3 Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009), hlm. 2.
5
Wawancara dengan H.B. Difinubun, selaku kepala SMPN 13 Ambon, pada hari Senin,
tanggal 07 April 2015.
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(LKS), OHP dan OHT, Internet, CD player perpustakaan, komputer (laptop),
LCD dan alat peraga”.6 Beranjak dari hal tersebut, maka peneliti tertantang untuk
mengangkat masalah dengan judul “Penggunanan Media Pembelajaran Dalam
Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di SMAN 13 Ambon”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan
masalah yang akan diteliti adalah:
1. Media pembelajaran apa saja yang digunakan dalam meningkatkan mutu
Pendidikan Agama Islam di SMAN 13 Ambon?
2. Bagaimana penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan mutu
Pendidikan Agama Islam di SMAN 13 Ambon?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat penggunaan
media pembelajaran dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam
di SMAN 13 Ambon?
C. Batasan Masalah
Fokus penelitian ini dibatasi pada peran media pembelajaran dalam
meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam Di SMAN 13 Ambon, terkhususkan
peserta didik kelas XI-I IPA.
D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui media pembelajaran yang digunakan dalam meningkatkan

mutu Pendidikan Agama Islam di SMAN 13 Ambon.
2. Untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan

mutu Pendidikan Agama Islam di SMAN 13 Ambon.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan
penghambat penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan mutu
Pendidikan Agama Islam di SMAN 13 Ambon.
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:
6

Wawancara dengan F. Patty, selaku guru mata pelajaran PAI di kelas XI, pada hari
Senin, tanggal 07 April 2015.
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia
pendidikan sebagai salah

satu alternatif penyelesaian permasalahan-

permasalahan di kelas.
2. Dapat meningkatkan mutu PAI, terkhususkan peserta didik kelas XI
SMPN 13 Ambon dalam pelajaran PAI.
3. Dapat dijadikan masukan bagi seluruh pihak yang terkait dengan proses
pembelajaran untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan.
F. Defenisi Operasional
1. Media adalah semua alat yang digunakan dalam proses pembelajaran
untuk memudahkan peserta didik dalam menerima informasi yang
disampaikan oleh guru, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih
menarik dan lebih efektif.
2. Media pembelajaran merupakan sarana komunikasi dalam proses belajar
mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak untuk
mencapai proses dan hasil pembelajaran secara efektif dan efisien, serta
tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah.
3. Mutu pendidikan merupakan kualitas pendidikan berdasarkan kebutuhan
sekolah itu sendiri untuk mencapai keberhasilan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Media Pembelajaran
1. Pengertian Media Pembelajaran
Secara harfiah kata media memiliki arti “perantara” atau “pengantar”.
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media adalah alat (sarana)
komunikasi.

Menurut

Asosiasi

Teknologi

dan

Komunikasi

Pendidikan

(Association of Education and Communication Technology/AECT) di Amerika
membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yan digunakan orang untuk
menyalurkan pesan atau informasi. Dan agak berbeda batasan yang diberikan oleh
NEA (National Education Association) berpendapat bahwa media adalah segala
benda yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta
instrumen yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.1
Menurut Raharjo (dalam Sukarno) dalam buku terbitan Fakultas Tarbiyah
IAIN Walisongo Semarang, definisi “media adalah: a). Media merupakan wadah
atau tempat dari pesan yang oleh sumbernya akan diteruskan kepada sasarannya
pesan tersebut, b). Materi yang ingin disampaikan adalah pesan pengajaran, dan
tujuan yang ingin disampaikan adalah terjadinya proses belajar”. Sementara itu
Purnamawati dan Eldarni (dalam Sukarno) 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”. Sedangkan menurut Oemar
Hamalik (dalam Sukarno), mendefinisakan “Media sebagai teknik yang digunakan
dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dan murid dalam
proses pendidikan dan pengajaran di sekolah”.2 Pada artikel yang sama Heinich,
Molenda, Russel menyatakan bahwa media adalah: “A medium (plural media) is a
channel of communication, example include film, television, diagram, printed

1

Sukarno, Op. Cit., hlm. 8.
Ibid., hlm. 8-9.
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materials, computers, and instructors. (Media adalah saluran komunikasi
termasuk film, televisi, diagram, materi tercetak, komputer, dan instruktur”.3
Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan media adalah semua alat yang
digunakan dalam proses pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam
menerima informasi yang disampaikan oleh guru, sehingga proses pembelajaran
menjadi lebih menarik dan lebih efektif.
John D. Latuheru menyatakan bahwa media pembelajaran adalah semua
alat bantu atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan
maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) dari sumber ke penerima pesan
dalam hal ini adalah siswa.4 Media pembelajaran menurut Corte (dalam
Prasmono) adalah suatu rencana nonpersonal yang digunakan atau disediakan oleh
pengajar yang memegang peranan dalam proses belajar dan mengajar untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Arief S. Sadiman (dalam Prasmono)
mendefenisikan media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang
pikiran, perasaan, perhatian dan motivasi serta perhatian peserta didik sedemikian
rupa sehingga proses belajar terjadi. Lebih lanjut Ahmad Rohani (dalam
Prasmono) memberikan batasan media pembelajaran adalah sarana komunikasi
dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat
lunak untuk mencapai proses dan hasil pembelajaran secara efektif dan efisien,
serta tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah.5
Berdasarkan uraian beberapa ahli tentang batasan media pembelajaran
dalam pendidikan, ciri-ciri umum yang terkandung dalam pengertian media
yaitu:6
3

7Akhmad
Sudrajat,
“Kurikulum
dan
Pembelajaran”
online:
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/12/media-pembelajaran/ diakses 18 Nopember
2014
4
Siti Umami, Skripsi: Pengaruh Media Pembelajaran VCD Terhadap Prestasi Belajar
Fiqih Siswa Kelas VII MTsN Bantul Kota, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
2009), hlm. 12.
5
Ari Prasmono, Tesis: Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Komputer
Multimedia dan Digital Video Disc Terhadap Prestasi Belajar Listening Ditinjau Dari Motivasi
Belajar Siswa SMP di Kabupaten Wonogiri, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm.
18.
6
Sukarno, Op. Cit., hlm. 10-11.
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a. Media pembelajaran (intruction) memiliki pengertian alat bantu pada
proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas.
b. Media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi
guru serta siswa dalam proses pembelajaran.
c. Media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dikenal sebagai
hardware (perangkat keras), yaitu suatu benda yang dapat dilihat, di
dengar atau di raba dengan panca indera.
d. Media pembelajaran memiliki pengertian non fisik yang dikenal sebagai
software (perangkat lunak), yaitu kandungan pesan yang terdapat di dalam
perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa.
e. Media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk meyalurkan
pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat,
perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses
pembelajaran pada diri siswa.
2. Kriteria Pemilihan Media
Alasan sehingga kita dituntut untuk mempersiapkan pemilihan media
pembelajaran yaitu:7
a. Pentingnya media pembelajaran
Pemilihan media pengajaran agama ditentukan apakah media yang
akan digunakan sesuai atau cocok dengan karakteristik meteri yang akan
disajikan dan dapat menarik perhatian siswa. Disamping itu itu yang lebih
penting lagi apakah media yang akan digunakan tersebut sesuai dan tidak
bertentangan dengan syariat agama atau tidak melanggar etika agama. Apabila
hal tersebut dapat terpenuhi maka tugas selanjutnya adalah meneliti lebih
cermat apakah media yang akan digunakan tersebut dapat terjangkau oleh
biaya dan dana yang ada dan apakah tidak ada alternatif media lain yang
sekiranya lebih mudah didapat disekitar lingkungan sekolah.
Pertimbangan

selanjutnya,

apakah

media

tersebut

telah

dipertimbangkan betul-betul akan keefektifan dan keefesiennya. Juga apakah
bentuk media yang akan digunakan berupa media jadi atau perlu dirancang.
7

Ibid., hlm. 20-22.
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Bila bentuk media tersebut perlu dirancang maka sudah barang tentu
diperlukan perencanaan yang lebih matang, baik dalam pengembangannya
maupun dalam pemanfaatannya.

b. Dasar pertimbangan pemilihan media
Beberapa penyebab orang atau guru memilih media pembelajaran,
antara lain:
1) Bermaksud mendemontrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang
media
2) Merasa sudah akrab dengan media tersebut
3) Ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih kongkrit
4) Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan.
Jadi dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah
sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang
diinginkan atau tidak.
Hal yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa ukuran atau kriteria
kesesuaian tersebut. Jawaban atas ini tidaklah semudah pertanyaanya.
Beberapa faktor perlu dipertimbangkan misalnya tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai, karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang
diinginkan, keadaan latar atau lingkaran, kondisi setempat, luasnya jangkauan
yang ingin dilayani.
c. Kriteria pemilihan media
Menurut Ely dalam kuliahnya di Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
mengatakan bahwa pemilihan media seyogjanya tidak terlepas dari
konteksnya bahwa media merupakan komponen dari sistem pembelajaran
secara keseluruhan, faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi
belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber,
serta prosedur penilaiannya juga dipertimbangkan sebagai pendekatan praktis.
Media pembelajaran sebagai komponen pembelajaran perlu dipilih
sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Berikut ini merupakan
kriteria dalam melakukan pemilihan media 1) ketepatan dengan tujuan
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pengajaran, 2) ketepatan dengan materi bahan pelajaran, 3) kemudahan dalam
memperoleh media, 4) keterampilan guru dalam menggunakanya, 5) kesesuaian
dengan karakteristik dan taraf berfikir peserta didik, 6) kesesuaian dengan gaya
belajar, dan 7) kesesuaian dengan teori yang diajarkan.8
Selain pertimbangan diatas untuk memilih media dapat menggunakan pola
seperti yang lain. Sejumlah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran
yang tepat dapat kita rumuskan dalam satu kata ACTION, yaitu akronim dari:
a. Access
Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dal;am memilih media.
Misalnya kita menggunakan media internet perlu dipertimbangkan terlebih
dahulu saluran untuk koneksi keinternet tersebut. Akses juga menyangkut
aspek kebijakan.
b. Cost
Biaya juga harus dipertimbangkan. Banyak jenis media yang dapat
menjadi pilihan kita. Media canggih biasanya mahal. Namun mahalnyaa
biaya harus kita hitung asfek manfaatnya. Semakin banyak yang
menggunakan maka unit cost dari sebuah media akan semakin menurun.
c. Technology
Mungkin saja kita tertaarik terhadaap suatu media tetapi kita harus
mempertimbangkan tentang aspek pendukungnya.
d. Interactivity
Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah
atau intraktivitas. Setiap kegiatan pembelajaran yang anda kembangkan
tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
tersebut.
e. Organization
Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. apakah
kepala sekolah mendukung atau tidak.
f. Novelty
8

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,
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Kebaruan dari media yang anda pilih juga harus menjadi pertimbangan.
Media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa.9
3. Fungsi Media Pembelajaran
Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah
metode mengajar dan media pengajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan.
Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media
pengajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus
diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan
respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran berlangsung, dan konteks
pembelajaran termasuk karakteristik siswa.
Guru hendaknya dapat menggunakan peralatan yang lebih ekonomis,
efisien dan mampu dimiliki oleh sekolah serta tidak menolak digunakannya
peralatan teknologi modern yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan
perkembangan zaman.10
Sedangkan menurut Yusuf Hadimiarso, dalam “Teknologi Komunikasi
Pendidikan”, hambatan-hambatan komunikasi yang sering timbul disebabkan
oleh:
a. Verbalisme ketergantungan pada penggunaan kata-kata lisan untuk
memberikan penjelasan.
b. Kekacauan penafsiran, misalkan istilah yang sama dapat ditafsirkan
berbeda.
c. Perhatian yang bercabang, tidak dapat memusatkan perhatian.
d. Tidak ada tanggapan, proses berfikir tidak berlangsung.
e. Kurang perhatian, dikarenakan:
1) Kurang variasi metode dalam prosedur pengajaran
2) Sumber informasi tunggal yang membosankan
3) Kurangnya supervisi dan bimbingan karena guru sibuk dalam prestasi
f. Keadaan fisik lingkungan belajar yang mengganggu, karena:
9

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010 ), hlm. 225.
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1) Pengaturan tempat duduk yang kaku
2) Keterbatasan fisik dalam kelas.11
Dengan adanya hambatan tersebut guru harus memandang media
pembelajaran sebagai alat bantu utama untuk menunjang keberhasilan mengajar
dan mengembangkan metode-metode yang dipakainya dengan memanfaatkan
daya guna media pembelajaran. Di tangan gurulah alat-alat itu (benda atau alam)
menjadi bermakna bagi pertumbuhan pengetahuan ketrampilan dan pembentukan
sikap keagamaan siswa.
Oleh sebab itu, media pembelajaran dalam pendidikan mempunyai fungsi
yang cukup berarti di dalam proses belajar mengajar, seperti yang diungkapkan
oleh beberapa ahli berikut:
a. Menurut Akhmad Sudrajat dalam artikelnya menjelaskan fungsi media
pembelajaran sebagai berikut:
1) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang
dimiliki oleh para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik
berbeda-beda,

tergantung

dari

faktor-faktor

yang

menentukan

kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan
melancong, dan sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi
perbedaan tersebut. Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke obyek
langsung yang dipelajari, maka obyeknyalah yang dibawa ke peserta
didik. Obyek dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model,
maupun bentuk gambar-gambar yang dapat disajikan secara audio
visual dan audial.
2) Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal
yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para
peserta didik tentang suatu obyek, yang disebabkan, karena: (a) obyek
terlalu besar, (b) obyek terlalu kecil, (c) obyek yang bergerak terlalu
lambat, (d) obyek yang bergerak terlalu cepat, (e) obyek yang terlalu
kompleks, (f) obyek yang bunyinya terlalu halus, (g) obyek
mengandung berbahaya dan resiko tinggi. Melalui penggunaan media
11
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yang tepat, maka semua obyek itu dapat disajikan kepada peserta
didik.
3) Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara
peserta didik dengan lingkungannya.
4) Media menghasilkan keseragaman pengamatan
5) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan
realistis.
6) Media membangkitkan keinginan dan minat baru.
7) Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar.
8) Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang
konkrit sampai dengan abstrak.12
b. Ibrahim dalam Azhar Arsyad menjelaskan betapa pentingnya media
pengajaran karena. Media pengajaran membawa dan membangkitkan rasa
senang dan gembira bagi murid-murid dan memperbaharui semangat
mereka, membantu memantapkan pengetahuan pada benak para siswa
serta menghidupkan pelajaran.13
c. Menurut Asnawir dan Basyiruddin Usman menjelaskan bahwa fungsi
media pada awalnya yaitu sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar yakni
berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada siswa
dalam

rangka

mendorong

motivasi

belajar,

memperjelas,

dan

mempermudah konsep yang kompleks dan abstak menjadi lebih
sederhana, konkrit, serta mudah dipahami. Dengan demikian media dapat
berfungsi untuk mempertinggi daya serap dan retensi anak terhadap materi
pembelajaran.14
Berkenaan dengan manfaat media pembelajaran yang telah diuraikan di
atas media sebagai salah satu alat bantu untuk memperlancar dan mempertinggi
proses belajar mengajar dan alat tersebut memberikan pengalaman yang

12
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mendorong motivasi belajar siswa serta memperjelas dan mempermudah konsep
yang abstrak dan mempertinggi daya serap belajar siswa sesuai dengan taraf
berpikir siswa. Oleh sebab itu, perencanaan program media yang dilaksanakan
secara sistematik berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa yang diarahkan
pada

tujuan

yang

akan

dicapai

dapat

mengatasi

hambatan-hambatan

berkomunikasi, keterbatasan fisik dalam kelas, serta sikap pasif anak didik serta
mempersatukan pengamatan anak.
4. Jenis-jenis dan Pengelompokan Media Pembelajaran
a) Jenis media berdasarkan unsur pokoknya: 1) Media audio visual gerak, 2)
media audio visual diam, 3) media audio semi gerak, 4) media audio visual
semi gerak, 5) media visual diam, 6) media semi gerak, 7) media audio,
dan 8) media cetak.
b) Jenis media berdasarkan tingkatan hirarki belajar: 1) Benda untuk
didemonstrasikan, 2) komunikasi lisan, 3) media cetak, 4) gambar diam, 5)
gambar gerak, 6) film bersuara, 7) dan mesin belajar.
c) Jenis media berdasarkan perkembangan teknologi: 1) media hasil
teknologi cetak, 2) media hasil teknologi audiovisual, 3) media hasil
teknologi berbasis komputer, 4) media hasil gabungan teknologi cetak dan
komputer.
d) Jenis media berdasarkan dua kelompok besar: 1) media tradisional yang
terdiri dari media visual diam tak diproyeksikan dan yang diproyeksikan,
media cetak, permainan, dan media realia. 2) media mutakhir yang terdiri
media berbasis telekomunikasi (misalnya teleconference) dan media
berbasis mikroposesor (misalnya permainan computer dan hypermedia).15
Berikut ini adalah beberapa jenis dan karakteristik dari beberapa media
menurut kelebihan dan kekurangannya:
a) Media Berbasis Visual
1) Media bagan (chart)
Adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara
diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual, fungsi yang
15
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pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya
disampaikan secara tertulis atau lisan. Bagan juga mampu memberikan
ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi. Sebagai media yang
baik, bagan hendaknya:
(a) Dapat dimengerti siswa
(b) Sederhana dan lugas (tidak rumit)
(c) Dapat diganti atau di rubah pada waktu-waktu tertentu.
Ada beberapa jenis bagan (chart) antara lain bagan pohon (tree
chart), bagan organisasi, bagan arus (flow chart), bagan garis waktu.16
2) Media grafik (graph)
Adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik garis atau
gambar dan barang untuk memperjelasnya sering kali simbol-simbol
verbal digunakan pula. Fungsi utamanya adalah untuk menggambarkan
data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan suatu objek atau
peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas.
Beberapa keuntungan menggunakan grafik adalah:
(a) Mempermudah dalam mempelajari dan mengingat data-data
kuantitatif
(b) Memudahkan dalam mengadakan analisis, interpretasi dan
perbandingan antara data-data yang disajikan
(c) Bersifat jelas, cepat, menarik dan logis semakin ruwet data yang
akan disajikan semakin baik penampilan grafiknya.
Ada beberapa jenis grafik yaitu:
(a) Grafik garis atau kurva (line graph);
(b) Grafik batang (bargraph);
(c) Grafik lingkaran (pie graph);
(d) Grafik simbol (pictorial graph);
(e) Grafik peta dan globe.17
3) Media gambar atau foto
16
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Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi
dan alat visual yang paling efektif karena dapat di visualisasikan lebih
konkret dan realistis.
Beberapa kelebihan media gambar atau foto:
(a) Lebih konkrit dan lebih realistis dalam memunculkan pokok
masalah, jika di banding bahasa verbal
(b) Dapat mengatasi ruang dan waktu,
(c) Dapat mengatasi keterbatasan mata
(d) Memperjelas masalah dalam bidang apa saja.
Kelemahan-kelemahan media gambar atau foto:
(a) Kelebihan dan penjelasan guru dapat menyebabkan penafsiran
yang berbeda sesuai dengan pengetahuan masing-masing anak
terhadap hal yang dijelaskan,
(b) Penghayatan tentang materi kurang sempurna karena hanya
mengandalkan indera mata,
(c) Tidak meratanya penggunaan foto tersebut bagi anak dan kurang
efektif dalam penglihatan.
Jenis-jenis media gambar dan foto:
(a) Foto dokumentasi,
(b) Foto aktual,
(c) Foto pemandangan,
(d) Foto iklan atau reklame,
(e) Foto simbolis.18
4) Peta
Peta adalah penyajian visual dari muka bumi. Pada dasarnya peta
berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi. Tetapi secara khusus peta
tersebut memberikan informasi tetang:
(a) Keadaan permukaan bumi, daratan, sungai-sungai, gunung-gunung
dan bentuk-bentuk daratan serta perairan lainnya;
(b) Tempat-tempat serta arah dan jarak dengan tempat yang lain;
18
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(c) Data-data budaya dan kemasyarakatan seperti misalnya populasi
atau pola bahasa, adat istiadat;
(d) Data-data ekonomi, seperti misalnya hasil pertanian, industri atau
perdagangan internasional.
Kecuali itu kelebihan lain dari peta, jika dipakai sebagai media
dalam kegiatan belajar mengajar adalah:
(a) Memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah
kepulauan dan lain-lain;
(b) Merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruhpengaruh geografis, memungkinkan siswa memperoleh gambaran
tetang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuhan-tumbuhan dan
kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya.19
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, peta sangat penting
untuk mengkonkritkan pesan-pesan yang abstrak.
b) Media berbasis audio
1) Recorder
Kaset tape recorder adalah alat perekam yang menggunakan pita
dalam kaset. Keuntungan-keuntungan kaset (tape recorder) sebagai media
pengajaran adalah:
(a) Guru dapat mempersiapkan terlebih dahulu dengan baik;
(b) Guru dapat memutar kembali apa yang telah disampaikan;
(c) Melalui tape recorder mata pelajaran dapat dilakukan diluar kelas;
(d) Kaset dapat menumbuhkan banyak kegiatan;
(e) Kaset sangat efisien mengajarkan bahasa;
(f) Kaset yang tidak digunakan lagi dapat dihapus dan diganti program
yang lain.
Beberapa kelemahan kaset:
(a) Daya jangkauanya terbatas ditempat program yang disajikan;
(b) Biaya pengadaan mahal untuk sasaran yang banyak.20
19

Ibid., hlm. 18-19.
Ibid., hlm. 19.

20

19

c) Media berbasis audio visual
1) Film
Keuntungan atau manfaat film sebagai media pengajaran antara
lain:
(a) Dapat menstimulasi efek gerak dan kaitan peristiwa atau
pengalaman;
(b) Dapat digunakan untuk belajar kelompok atau individu;
(c) Mempunyai nilai konsistensi sajian yang tinggi;
(d) Dapat diberi suara maupun warna untuk efektif atau diskriminasi.
Kelemahan-kelemahan dari film adalah:
(a) Persiapannya mahal dalam hal peralatan, bahan, waktu dan energi;
(b) Memerlukan keahlian khusus untuk memproduksi;
(c) Memerlukan perencanaan yang cermat;
(d) Penggunaannya memerlukan ruangan yang cukup gelap
(e) Peralatan sekolah berkembang dan berubah.21
B. Alasan Pemilihan Media Pembelajaran
1. Pentingnya Media Pembelajaran
Pemilihan media pengajaran agama ditentukan apakah media yang akan
digunakan sesuai atau cocok dengan karakteristik meteri yang akan disajikan dan
dapat menarik perhatian peserta didik. Disamping itu itu yang lebih penting lagi
apakah media yang akan digunakan tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan
syariat agama atau tidak melanggar etika agama. Apabila hal tersebut dapat
terpenuhi maka tugas selanjutnya adalah meneliti lebih cermat apakah media yang
akan digunakan tersebut dapat terjangkau oleh biaya dan dana yang ada dan
apakah tidak ada alternatif media lain yang sekiranya lebih mudah didapat
disekitar lingkungan sekolah.22
Pertimbangan selanjutnya, apakah media tersebut telah dipertimbangkan
betul-betul akan keefektifan dan keefesiennya. Juga apakah bentuk media yang
akan digunakan berupa media jadi atau perlu dirancang. Bila bentuk media
21
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tersebut perlu dirancang maka sudah barang tentu diperlukan perencanaan yang
lebih matang, baik dalam pengembangannya maupun dalam pemanfaatannya.23
2. Dasar Pertimbangan Pemilihan Media
Beberapa penyebab orang atau guru memilih media pembelajaran, antara
lain:
a. Bermaksud mendemontrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang
media;
b. Merasa sudah akrab dengan media tersebut;
c. Ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih kongkrit;
d. Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan.24
Jadi dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana,
yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau
tidak.
Hal yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa ukuran atau kriteria
kesesuaian tersebut. Jawaban atas ini tidaklah semudah pertanyaanya. Beberapa
faktor perlu dipertimbangkan misalnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai,
karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang diinginkan,
keadaan latar atau lingkaran, kondisi setempat, luasnya jangkauan yang ingin
dilayani.25
3. Kriteria Pemilihan Media
Menurut Ely dalam kuliahnya di Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
mengatakan bahwa pemilihan media seyogjanya tidak terlepas dari konteksnya
bahwa media merupakan komponen dari sistem pembelajaran secara keseluruhan,
faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi belajar mengajar, organisasi
kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga
dipertimbangkan sebagai pendekatan praktis.26
C. Peningkatan Mutu
23
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Secara bahasa, peningkatan mutu terdiri dari dua kata yaitu peningkatan
dan mutu. Kata peningkatan memiliki arti proses, cara, atau perbuatan
meningkatkan (usaha, kegiatan, dan lain-lain).27 Sedangkan kata mutu artinya
kualitas atau (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf/derajat (kepandaian,
kecerdasan, dan sebagainya).28
Depnaker mengistilahkan peningkatan mutu sebagai salah satu prasyarat
bagi suatu lembaga pendidikan agar dapat memasuki era globalisasi yang penuh
dengan persaingan. Yang lebih penting dalam upaya peningkatan mutu adalah
ilmu perilaku manusia (make people before make product), karena pada intinya,
meningkatkan mutu sama artinya dengan membangun manusia seutuhnya.
Konsep peningkatan mutu dalam pendidikan dikelola melalui proses
manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) yang merupakan
embrio dari manajemen berbasis sekolah (MBS). Dalam MPMBS, konsep
peningkatan mutu sekolah selayaknya diprogram dan direncanakan serta
dilakukan sendiri secara mandiri oleh sekolah berdasarkan kebutuhan sekolah itu
sendiri untuk mencapai keberhasilan.
Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan (dasar,
menengah, dan tinggi), pada dasarnya dipusatkan pada tiga faktor utama, yaitu:29
a. Kecukupan

sumber-sumber

pendidikan

untuk

menunjang

proses

pendidikan dalam arti kecukupan adalah penyediaan jumlah dan mutu guru
serta tenaga kependidikan lainnya; buku teks bagi murid dan perpustakaan;
dan sarana serta prasarana belajar.
b. Mutu proses pendidikan itu sendiri, maksudnya adalah kurikulum dan
pelaksanaan pengajaran untuk mendorong para siswa belajar lebih efektif.
c. Mutu output dari proses pendidikan, dalam arti keterampilan dan
pengetahuan yang telah diperoleh para peserta didik.

27
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D. Pendidikan Agama Islam
Pendidikan berasal dari kata didik, yang mengandung arti perbuatan, hal,
dan cara. Pendidikan Agama dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah religion
education, yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk
menghasilkan orang beragama. Pendidikan agama tidak cukup hanya memberikan
pengetahuan tentang agama saja, tetapi lebih ditekankan pada feeling attituted,
personal ideals, aktivitas kepercayaan.30
Dalam khazanah Islam, setidaknya ada tiga istilah yang berhubungan
dengan makna pendidikan. Tiga istilah tersebut adalah ta’lim, takdib, dan
tarbiyah. Ta’lim menjadikan ranah kognitif sebagai titik tekan. Sehingga ranah
kognitif lebih dominan dibanding dengan ranah psikomotorik dan afektif.
Orientasi ta’dib lebih terfokus pada pembentukan pribadi muslim yang berakhlak
mulia. Oleh karena itu, cakupan ta’dib lebih banyak kepada ranah afeksi
dibanding kognitif dan psikomotor. Berbeda dengan ta’līm dan ta’dīb, tarbiyah
mencakup semua aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif maupun psikomotorik
secara harmonis dan integral.31
Zuhairini menegaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha
berupa bimbingan ke arah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara
sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam
sehingga terjalin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.32
Soejati

memberikan pengertian secara lebih terperinci.

Pertama,

pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya
didorong oleh keinginan dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilainilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun kegiatankegiatan yang diselenggarakannya. Kedua, pendidikan Islam adalah jenis
pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam
sebagai pengetahuan untuk program studi yang akan diselenggarakannya. Dan

30
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ketiga, pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang mencakup kedua
pengertian tersebut di atas.33
Nazarudin Rahman menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu sebagai
berikut:34
1) Pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan
membimbing, pengajaran atau latihan yang dilakukan secara berencana
dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.
2) Peserta didik harus disiapkan untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama
Islam.
3) Pendidik atau Guru Agama Islam (GPAI) harus disiapkan untuk bisa
menjalankan tugasnnya, yakni merencanakan bimbingan, pangajaran dan
pelatihan.
4) Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk
meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan
ajaran agama Islam.
Sebagai

salah

satu

komponen

ilmu

pendidikan

Islam,

metode

pembelajaran pendidikan agama Islam harus mengandung potensi yang bersifat
mengarahkan materi pelajaran kepada tujuan pendidikan agama Islam yang
hendak dicapai proses pembelajaran.
Dalam konteks tujuan pendidikan agama Islam di sekolah umum,
Departemen Pendidikan Nasional merumuskan sebagai berikut:35
a) Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan
pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta
pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi muslim
yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt.
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Ibid., hlm. 11.
Nazarudin Rahman, Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik
dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum, (cet. I; Yogyakarta: Pustaka Felicha,
2009), hlm. 12.
35
Senyumku
Dakwahku,
“Makalah
Pendidikan
Agama
Islam”
online:
http://senyumkudakwahku.blogspot.com/2013/12/makalah-pendidikan-agama-islam.html diakses
12 Nopember 2014.
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b) Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia
yaitu manusia berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur,
adil, berdisiplin, bertoleran (tasamuh), menjaga keharmonisan secara
personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas
sekolah.
Menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly, tujuan pendidikan Islam menurut
Al-Qur’an meliputi: menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia diantara
makhluk Allah lainnya dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini; menjelaskan
hubungannya sebagai makhluk sosial dan tanggung jawabnya dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat; menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan
tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam
semesta; dan menjelaskan hubungannya dengan kholik sebagai pencipta alam
semesta.36
Adapun fungsi dari pembelajaran pendidikan agama Islam antara lain:37
1) Konfensional, dalam fungsi ini, pendidikan Agama dimaksudkan untuk
meningkatkan komitmen dan perilaku keberagamaan peserta didik.
Dengan kata lain pendidikan agama Islam dimaksudkan untuk
mengagamakan orang yang sesuai dengan keyakinannya. Karena itulah
peserta didik yang beragama Islam hanya diajarkan pendidikan agama
Islam.
2) Neo-konfensional,

PAI

juga

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

keberagamaan peserta didik sesuai dengan keyakinannya.
3) Konfensional

tersembunyi.

Dalam

rangka

mengemban

tugas

ini

pendidikan agama islam harus mampu memberikan peluang untuk
memilih ajaran agama yang sesuai dengan atau tepat untuk dirinya, tanpa
intervensi dari pihak lain. Dalam fungsi ini, pendidik tidak diperkenankan
memberikan arahan kepada peserta didik sehingga ia harus netral terhadap
berbagai ajaran agama yang diajarkan.
36

Mustaqim,
“Makalah
Pendidikan
Agama
Islam”
online:
http://ilmumedia.blogspot.com/2014/04/makalah-pendidikan-agama-islam.html
diakses
12
Nopember 2014.
37
Naili Fauziah Lutfiani, Op. Cit., hlm. 12-13.
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4) Implisit, fungsi ini dimaksudkan untuk mengenalkan kepada peserta didik
ajaran agama secara terpadu dengan seluruh aspek kehidupan melalui
berbagai subyek pelajaran.
5) Non

konfensional,

Dalam

fungsi

ini,

pendidikan

agama

Islam

dimaksudkan sebagai alat untuk memahami keyakinan atau pandangan
hidup yang dianut seseorang.
Secara garis besar, materi pendidikan agama Islam dapat dibedakan
menjadi empat jenis, yaitu:38
a) Dasar, seperti ilmu Tauhid (dimensi kepercayaan), Fiqih (dimensi perilaku
ritual dan sosial), Akhlak (dimensi komitmen), disamping itu materi
materi PAI juga harus mampu mengantarkan peserta didik memiliki sosok
toleransi antar umat beragama.
b) Sekuensial, materi yang dimaksudkan untuk dijadikan dasar untuk
mengembangkan lebih lanjut materi dasar. Materi ini tidak secara
langsung dan tersendiri akan menghantarkan peserta didik kepada
peningkatan dimensi keberagaman mereka. Dalam pendidikan agama
Islam materi ini akan menambah wawasan sekaligus memantapkan
pencapaian materi dasar.
c) Instrumental, materi yang tidak secara langsung berguna untuk
meningkatkan keberagamaan, contohnya Bahasa Arab.
d) Pengembang Personal, yaitu materi yang tidak secara langsung
meningkatkan keberagamaan ataupun toleransi beragama, tetapi mampu
membentuk kepribadian yang sangat diperlukan dalam “kehidupan
beragama”.

38

Ibid., hlm. 13-14.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research). Jenir
penelitiannya dengan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud
memahami fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang
secara individu maupun kelompok yang diamati oleh peneliti. Penelitian ini
mempunyai dua tujuan utama, pertama untuk menggambarkan dan mengungkap
peristiwa atau fenomena yang terjadi, kedua menggambarkan dan menjelaskan
fenomena yang terjadi.1 Dari tujuan tersebut peneliti akan menggambarkan,
mengungkap dan menjelaskan tentang peran media pembelajaran dalam
meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam Di SMAN 13 Ambon.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif-analitis yakni penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan
menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi di SMPN 13 Ambon. Dalam
penelitian ini peneliti berperan menjadi pengamat dalam kegiatan yang akan
diamati dan peneliti mengadakan wawancara mendalam berkenaan dengan
kegiatan yang datanya akan dikumpulkan.2
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di SMPN 13 Ambon.
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilakanakan pada tanggal 14 September s/d 14 Oktober 2015.
C. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi Penelitian

1

Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakerya, 2005), hlm. 96.
2
Ibid., hlm. 114.
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Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.3 Dalam penelitian ini
populasi yang diambil adalah seluruh peserta didik kelas XI-IPA SMAN 13
Ambon TA 2014/2015, yang berjumlah 318 peserta didik.
2. Sampel Penelitian
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.4 Dalam
penelitian ini penulis menggunakan class test sampling di kelas XI-1 IPA sebagai
sampel dengan jumlah 40 peserta didik. Kelas XI-1 IPA dijadikan sebagai sampel
karena kemampuan yang dimiliki peserta didiknya heterogen.
D. Sumber Data
Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Subyek penelitian
disini adalah seseorang atau lebih yang sengaja dipilih oleh peneliti guna
dijadikan narasumber/informan dalam pengumpulan data. Sumber data dalam
penelitian ini diperoleh dari data utama (primer) yaitu data penelitian yang
diperoleh secara langsung dari pihak manajemen sekolah, melalui wawancara
mendalam. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata, ucapan dari
informan yang berkaitan dengan penggunaan, faktor pendukung dan faktor
penghambat media dalam meningkatkan mutu PAI. Untuk memperoleh kejelasan
data, peneliti berusaha mendapatkan data sumber/informan tersebut yaitu:
1. Kepala SMAN 13 Ambon (melalui wawancara);
2. Guru mata pelajaran PAI kelas XI (melalui wawancara);
3. Peserta didik kelas XI SMAN 13 Ambon (melalui wawancara);
4. Kegiatan pembelajaran PAI di SMAN 13 Ambon (observasi);
5. Peran media pembelajaran dalam meningkatkan mutu Pendidikan Agama
Islam Di SMAN 13 Ambon (observasi).
Sedangkan data tambahan (sekunder) adalah data primer yang telah diolah
lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak
lain, seperti data dari buku-buku, surat kabar, majalah, hasil penelitian terdahulu
dan data-data atau arsip dari SMAN 13 Ambon.

3

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2008), hlm 108.
4
Ibid., hlm. 109.
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E. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Karl Weick sebagaimana yang dikutip oleh Jalaludin Rahmat (dalam
Umami) mendefinisikan observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan
dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berlaku disitu.5 Metode
ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang keadaan sekolah secara fisik
serta proses belajar mengajar PAI di ruang kelas.

2. Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk
memperoleh informasi dari terwawancara.6 Metode ini peneliti gunakan untuk
mengetahui pola pengajaran PAI, kesulitan-kesulitan dalam proses belajar
mengajar. Wawancara ini dilakukan kepada kepala sekolah, guru mata pelajaran,
dan juga peserta didik.
3. Dokumentasi
Wiranto (dalam Umami) mendefenisikan dokumentasi merupakan metode
yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan
sebagainya.7 Metode dokumentasi ini penleliti gunakan untuk memperoleh data
mengenai sruktur organisasi, keadaan guru, TU, dan keadaan peserta didik, serta
sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
F. Teknik Analisis Data
Mengingat dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka
analisis data dimulai dari lapangan dengan menggunakan metode deskriptifanalitis. Adapun analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis

5

Siti Umami, Op. Cit., hlm. 32.
Suharsimi Arikunto, Op. Cit., hlm. 132.
7
Siti Umami, Op. Cit., hlm. 32.
6
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yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Zulaiha) yakni meliputi
lengkah-lengkah sebagai berikut:
1. Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar
yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpul informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengampilan
tindakan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan analisis ketiga yang
penting, karena langkah ini sebagai langkah penarikan kesimpulan dan
verifikasi data yang telah dideskripsikan merupakan hasil penemuan
penelitian yang siap untuk dibahas dan diberikan komentar.8

8

Siti Zulaiha, Skripsi: Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran PAI di MTsN
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakata, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 30.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Profil SMPN 13 Ambon
Nama

: SMAN 13 Ambon

Nomor Statistik

: 3012160002029

Jenjang

: SMA

Status

: Negeri

Akreditasi

: A

Alamat

: Jl. Jendral Sudirman

Kelurahan

: Hative Kecil

Kecamatan

: Sirimau

Kabupaten/Kotamadya

: Kota Ambon

Provinsi

: Maluku

Kode Pos

: (0911) 33000651

Tahun Bergiri

: 2005

Luas Area

: 7.190 m2

Koordinat

: 3040'30"S–128011'54"E

2. Visi dan Misi SMPN 13 Ambon
Visi SMPN 13 Ambon

: Cepat cerdas, berbudi pekerti luhur, dan mandiri

Misi SMPN 13 Ambon

: 1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara
efektif.
2. Menciptakan kondisi situasi sekolah yang kondusif
dan persuasif.
3. Memupuk-kembangkan semangat kompetitif dan
kooperatif.
4. Mengembakan minat dan bakat melalui nasional
serta ekstrakurikuler.
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5. Mengusahakan berbagai
prasarana

yang

fasilitas

dibutuhkan

sarana dan

sekolah

guna

mendukung efektifitas sekolah.

3. Keadaan Guru dan Peserta Didik
SMAN 13 Ambon juga terus berkomitmen mengembangkan kualitas dan
kuantitas staf pengajarnya. Saat ini SMAN 13 Ambon memiliki staf pengajar
berjumlah 86 guru yang terdiri atas 61 guru tetap dan 24 guru tidak tetap dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Staf Pengajar & TU Di SMAN 13 Ambon TA 2015/16
No.

Nama Guru

Mata Pelajaran

Ket

1.

Drs. H.B. Difinubun, M.Pd

PAI

Kepala Sekolah

2.

Rohani Suneth, SP

PKN

Wakasek Kurikulum

3.

Dra. Sarbanun Dumade

PAI

Wakasek Humas

4.

Emiyati Safar, S.Pd

Biologi

Wakasek Kesiswaan

5.

Tasdun, S.Pd

Fisika

Wakasek Sarana

6.

Hanifa Polhaupessy, S.Pd

Bahasa Indonesia

Guru Tetap

7.

Dra. Asma Latupono

PKN

Guru Tetap

8.

Sulaiman Hehanussa, SP

Biologi

Guru Tetap

9.

Ona Awang, S.Pd

Fisika

Guru Tetap

10.

Drs. C. Pesurnay

Penjaskes

Guru Tetap

11.

Lasida Papalia, S.Pd, M.Phil

BP/BK

Guru Tetap

12.

Elsye Frida Sahetapy, S.Pd

Bahasa Indonesia

Guru Tetap

13.

Agustina D. Peilouw, S.Pd

Kimia

Guru Tetap
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14.

Magdalena J. Birahy, S.Pd

Bahasa Indonesia

Guru Tetap

15.

Dra. H. Daeng Pratty

Biologi

Guru Tetap

16.

Wing Ch. Izaac, S.Pd

Matematika

Guru Tetap

17.

Jamaludin, S.Pd

Bhs. Inggris

Guru Tetap

18.

Tuti Herlina Wati, SE

Ekonomi

Guru Tetap

19.

Ny. Ivone S. Papilaya, SE

Ekonomi

Guru Tetap

20.

Wa Hamsia, SP

Matematika

Guru Tetap

21.

Ratna Tutupoho, S.Pd

Ekonomi

Guru Tetap

22.

Wahyudin, S.Pd.I

PAI

Guru Tetap

23.

Agustina Wattimury, S.Pd

Biologi

Guru Tetap

24.

Drs. Paulus Tutuiha

Sosiologi

Guru Tetap

25.

Henderina Tentua, S.Pd

Fisika

Guru Tetap

26.

Magdalena Y. Tentua, S.Pd

Kimia

Guru Tetap

27.

Ismail Tuharea, SE

Sejarah

Guru Tetap

28.

Mey C. Lambiombir, S.Pd

Bhs. Inggris

Guru Tetap

29.

Dewi S. Abidin, S.Pd

Matematika

Guru Tetap

30.

Meske Huka, S.Pd

Ekonomi

Guru Tetap

31.

Jelmy M. Siahaya, S.Pd

Sejarah

Guru Tetap

32.

Edwin Pauno, S.Pd

Geografi

Guru Tetap

33.

Mey Tutuarima, S.Pd

Kimia

Guru Tetap

34.

Tambrin Basir, S.Pd

Bhs. Indonesia

Guru Tetap

35.

Bijaya Latupono, S.Pd

Biologi

Guru Tetap

36.

Acha Sangadji, S.Pd

PKN

Guru Tetap

37.

Oktavia R. Manuhutu, S.Pd

Bhs. Jerman

Guru Tetap

38.

Jolanda Koda, A.Mk

Kimia

Guru Tetap

39.

Wa Muhisa, S.Ag

PAI/BP

Guru Tetap

40.

F. Patty, S.Pd.I

PAI

Guru Tetap
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41.

Ny. A. Gwedjor, S.PAK

Seni/PAK

Guru Tetap

42.

K.D.R. Hintjah, S.Hut

Biologi

Guru Tetap

43.

Imelda Ruhulessin, S.Pd

Kimia

Guru Tetap

44.

Qadaria Pellu, S.Pd

Matematika

Guru Tetap

45.

Henderina Lakussa, S.Pd

Sejarah

Guru Tetap

46.

Meische M. Manuhuttu, S.Pd

Kimia

Guru Tetap

47.

Patriothus M. Ampoa, S.Pd

Geografi

Guru Tetap

48.

Maya Kestiana, S.Pd

BP/BK

Guru Tetap

49.

Fanny L. Luanmassar, S.Pd

Bhs. Jerman

Guru Tetap

50.

R.A. Wirsyah M.H., S.Pd

Bhs. Jerman

Guru Tetap

51.

Petty Rehatta, S.Pd

Matematika

Guru Tetap

52.

Ernawaty Latumakulita, S.Pd

Ekonomi

Guru Tetap

53.

Rachtrilda Muskitta, S.Pd

Bhs. Indonesia

Guru Tetap

54.

Tammy Simanjuntak, S.Pd

Bhs. Jerman

Guru Tetap

55.

Lamberth Haurissa, S.Pd

PKN

Guru Tetap

56.

Poniyem Khasanah, S.Pd

Sosiologi

Guru Tetap

57.

Welhelmina F. Ayhuan, S.Pd

Bhs. Inggris

Guru Tetap

58.

Muntamah, S.Pd

PKN

Guru Tetap

59.

Jaleha Sangadji, S.Pd

Geografi

Guru Tetap

60.

Jurnie Darakay, S.Pd

Bhs. Inggris

Guru Tetap

61.

Rosmini Rafani, S.Pd

Ekonomi

Guru Tetap

62.

Siti Nurjanah Karim, S.Pd

Fisika

Guru Tidak Tetap

63.

Urip Supriyati, S.Pd

Bhs. Inggris

Guru Tidak Tetap

64.

J. Tulak

Matematika

Guru Tidak Tetap

65.

M. Wattiheluw

Matematika

Guru Tidak Tetap

66.

M. Rumalessin

BK/BP

Guru Tidak Tetap

67.

Said Magrib

Kesenian

Guru Tidak Tetap
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68.

N. Riupassa, S.Pd

Geografi

Guru Tidak Tetap

69.

Charisma S.A

TIKOM

Guru Tidak Tetap

70.

Alwan Aswiyanto

TIKOM

Guru Tidak Tetap

71.

S. Nakul, S.Pd

Kimia

Guru Tidak Tetap

72.

Dra. R. Lebeheria

PKN

Guru Tidak Tetap

73.

Ahmad

Kesenian

Guru Tidak Tetap

74.

A. Maruanaya

Geografi

Guru Tidak Tetap

75.

H. Latupono, S.Pd

Bhs. Indonesia

Guru Tidak Tetap

76.

Dedy Hasanudin

Kesenian

Guru Tidak Tetap

77.

W. Filimdity, S.PAK

Kesenian

Guru Tidak Tetap

78.

Wa Sri Marlia Madja, S.Pd

Bhs. Inggris

Guru Tidak Tetap

79.

Aini, S.Pd

Matematika

Guru Tidak Tetap

80.

Hasani, S.Pd

Matematika

Guru Tidak Tetap

81.

Nurlaila Latului, S.Pd

MULOK

Guru Tidak Tetap

82.

Darmawati, S.Pd

83.

Halima Maysaroh

84.

Ramli Lombok

85.

Alice Maussa

86.

Susmanti Ressani, S.Pd

Guru Tidak Tetap
Bhs. Inggris

Guru Tidak Tetap

Sosiologi

Guru Tidak Tetap

TIK

Guru Tidak Tetap
Guru Tidak Tetap

Tata Usaha
No.

Nama Pegawai

Jabatan

Ket

KTU

Tenaga Tidak Tetap

1.

M. Rumadaul

2.

Ny. C. Umahuk

Bendahara

Tenaga Tetap

3.

Ny. Nurhaeni Satria

Bendahara

Tenaga Tetap

4.

Nn. Adawia Tulepe

Cleaning Service

Tenaga Tidak Tetap

5.

Sofyan

Security

Tenaga Tidak Tetap

6.

Is

Security

Tenaga Tidak Tetap
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7.

Steven Kaloly

Security

Tenaga Tidak Tetap

Sumber: TU SMAN 13 Ambon

Selain mengembangkan kualitas dan kuantitas staf pengajarnya, SMAN 13
Ambon juga terus meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didiknya. Peminat
peserta didik yang telah lulus dari SMP/MTs untuk melanjutkan ke SMAN 13
Ambon terus meningkat. Adapun jumlah peserta didik di SMPN 13 Ambon TA
2015/2016 adalah:

Tabel 2. Peserta Didik Di SMAN 13 Ambon TA 2015/16
Kelas

Jumlah Siswa

Agama

Wali Kelas

L

P

Total

Islam

Kristen

X-1

23

23

46

45

1

M. Birahy, S.Pd

X-2

23

23

46

46

-

Tuti Herlinawati, SE

X-3

24

23

47

47

-

R.A. Wirsyah M.H., S.Pd

X-4

23

22

45

44

1

Petty Rehatta, S.Pd

X-5

25

23

48

47

1

Aca Sangadji, S.Pd

X-6

24

24

48

47

1

Jelmy M. Siahaya, S.Pd

X-7

25

21

46

46

-

M. Bakri Awan, S.Pd

X-8

25

22

47

47

-

M. Tentua, S.Pd

X-9

23

20

43

43

-

Dewi Santri Abidin, S.Pd

X-10

21

18

39

39

-

Ratna Tutupoho, S.Pd

X-11

26

23

49

48

1

Agustina Wattimuri, S.Pd

X-12

25

22

47

46

1

Oktavia R. Manuhuttu, S.Pd

42

Jumlah

285

264

549

542

7

XI-1 IPA

12

28

40

38

2

F. Patty, S.Pd.I

XI-2 IPA

14

25

39

39

-

Elsye Frida Sahetapy, S.Pd

XI-3 IPA

16

24

40

40

-

Wing Ch. Izaac, S.Pd

XI-4 IPA

17

24

41

40

1

XI-5 IPA

10

31

41

41

-

Rachtrilda Muskitta, S.Pd

XI-6 IPA

10

30

40

40

-

Jolanda Koda, A.Mk

XI-7 IPA

21

18

39

39

-

Agustina D. Peilouw, S.Pd

XI-8 IPA

18

23

41

41

-

Jumlah

115

203

318

315

3

XI-1 IPS

23

17

40

38

2

Lamberth Haurissa, S.Pd

XI-2 IPS

28

15

43

42

1

Patriothus M. Ampoa, S.Pd

XI-3 IPS

25

15

40

40

-

Wa Hamsia, SP

XI-4 IPS

24

14

38

38

-

Wahyudin, S.Pd.I

XI-5 IPS

25

13

38

37

1

Welhelmina F.A., S.Pd

XI-6 IPS

24

13

37

35

2

Muntamah, S.Pd

XI-7 IPS

20

15

35

35

-

XI-8 IPS

17

15

32

32

-

Jumlah

186

117

303

297

6

XII-1 IPA

13

31

44

44

-

Qadaria Pellu, S.Pd

XII-2 IPA

18

30

48

47

1

K.D.R. Hintjah, S.Hut

XII-3 IPA

17

31

48

47

1

Henderina Tentua, S.Pd

XII-4 IPA

15

33

48

47

1

Tambrin Basir, S.Pd

XII-5 IPA

17

31

48

48

1

Dra. H. Daeng Pratty

XII-6 IPA

14

31

45

44

1

Henderina Lakussa, S.Pd

XII-7 IPA

17

28

45

43

2

Jumlah

109

213

322

318

6

43

XII-1 IPS

22

24

46

45

1

Meske Huka, S.Pd

XII-2 IPS

35

12

47

46

1

Rosmini Rafani, S.Pd

XII-3 IPS

37

11

48

48

-

XII-4 IPS

32

14

46

46

-

XII-5 IPS

33

15

48

48

-

Jumlah

159

76

235

233

2

Edwin Pauno, S.Pd

Sumber: TU, 2015

B. Hasil Penelitian
1. Media

Pembelajaran

yang

Digunakan

dalam

Meningkatkan

Mutu

Pendidikan Agama Islam Di SMAN 13 Ambon
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. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu
dan stimulus terhadap pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik dalam
memperjelas materi pelajaran. Terkait dengan media pembelajaran, peneliti
melakukan wawancara dengan tujuan untuk mengetahui media pembelajaran yang
tersedia di SMAN 13 Ambon
Media pembelajaran yang dimiliki di SMAN 13 Ambon bisa dikatakan sudah
cukup bagus, seperti yang dikatakan oleh Kepala Sarana Prasarana Bpk. Tasdun, S.Pd
dalam wawancara:
"Di SMPN 13 Ambon telah tersedia berbagai macam media pembelajaran
seperti buku pelajaran, Lembar Kerja Peserta didik (LKS), Infokus, Internet,
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perpustakaan, komputer (laptop), lingkungan dan alat peraga. Untuk media
lingkungan, guru sering memanfaatkan Mushollah sekolah."1
Beliau menambahkan:
"Sarana di sekolah ini sudah dikatakan baik, dan bisa dikatakan 60%
mendukung dengan baik. Karena dilihat dari faktor peserta didik dan guru
yang terbiasa menggunakan media baik di dalam maupun di luar kelas.
Kemauan belajar peserta didik sangat tinggi dan kesempatan para guru untuk
menambah pengetahuan tentang beberapa media. Khususnya untuk media
pembelajaran PAI kendalanya adalah dana dalam kegiatan keagamaan masih
bisa dikatakan kurang."2
Senada dengan penjelasan Bapak Hehanussa, Ibu Dumede mengatakan:
"Sebenarnya media pembelajaran yang tersedia di sekolah ini sudah
mencukupi, namun masih kurang dalam hal jumlah. Contohnya media infokus
karena tidak hanya pembelajaran PAI yang pakai saja, tetapi guru dari mata
pelajaran juga pakai. Apabila waktu mengajarnya menggunakan media
infokus bersamaan, maka sudah pasti ada sebagian guru yang harus mengalah.
Sehingga guru harus memutar otak untuk menggunakan media lain, bahkan
ada sebagian guru yang menyediakan media sendiri dari rumah, mungkin
mereka pinjam atau milik pribadi."3
Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Patty:

1

Wawancara Dengan Kepala Sarana Prasarana SMAN 13 Ambon, Bpk. Sulaiman Hehanussa,
SP, tanggal 25 September 2015
2
Wawancara Dengan Kepala Sarana Prasarana SMAN 13 Ambon, Bpk. Sulaiman Hehanussa,
SP, tanggal 08 Oktober 2015
3
Wawancara Dengan Wakasek Humas SMAN 13 Ambon, Ibu Dra. Sarbanun Dumade,
tanggal 25 September 2015
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"Media pembelajaran sudah tersedia di sokolah ini. Namun infokus, laptop
dan tape recorder sifatnya konsumsi pribadi dari masing-masing guru kalau
untuk komputer sudah tersedia di sokolah."4
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan observasi, peneliti melihat
bahwa media pembelajaran yang disediakan SMAN 13 Ambon memang telah
memadai, hanya saja masih sedikit kekurangan di jumlah medianya.
2. Penggunaan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Agama Islam Di SMAN 13 Ambon
Media merupakan alat yang digunakan untuk membantu dan menunjang
proses pembelajaran, maka dalam penggunaannya pun harus dipersiapkan secara
benar agar tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai. Menyangkut tentang
masalah penggunaan media ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan guru
Pendidikan Agama Islam yang dimulai dengan persiapan guru sebelum mulai proses
belajar mengajar, cara guru menggunakan media, serta pemilihan media.
Hasil wawancara dengan Wakasek Kurikulum di SMAN 13 Ambon, Ibu
Rohani Suneth, SP mengatakan:
"Tugas seorang guru adalah menyampaikan dan menyalurkan pesan kepada
peserta didik. Kesiapan guru dalam mengajar juga harus dipersiapkan dengan
matang, agar ketika pembelajaran berlangsung tidak terjadi kerancuan,
kesiapan ini berfungsi agar proses pembelajaran itu terarah. Ada beberapa
persiapan yang dilakukan sebelum proses belajar mengajar berlangsung antara
lain mempelajari silabus, membuat skenario pembelajaran, menyiapkan materi
yang akan disampaikan, dan juga memilih yang tepat antara metode dengan
media yang akan digunakan. Dalam penggunaan media tetap harus

4

Wawancara Dengan Guru PAI di Kelas XI-1 IPA SMAN 13 Ambon, Ibu F. Patty, S.Pd.I,
tanggal 25 September 2015
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menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dalam proses belajar
mengajar."5
Ibu Suneth menambahkan:
"Mutu dari suatu pembelajaran akan terlihat jika hasil yang diperoleh peserta
didik menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sebelumnya diperoleh.
Maka dari itu, penggunaan media sangat ditekankan kepada guru-guru yang
mengajar di SMAN 13 Ambon."6
Senada dengan yang disampaikan Wakasek Kurikulum, Ibu F. Patty, S.Pd.I
selaku guru PAI di kelas XI-1 IPA SMAN 13 Ambon, menambahkan:
"Kriteria media pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan
materi, tujuan, metode pembelajaran, karakteristik peserta didik di kelas,
biaya pengadaaan media yang disesuaikan dengan dana internal sekolah hal
ini dimaksudkan agar penggunaan media pembelajaran tidak melenceng dari
materi, tujuan, metode, karakteristik peserta didik sehingga pemahaman
peserta didik dengan penggunaan media pembelajaran dapat lebih mudah
dicapai. Meskipun berbagai upaya telah dikeluarkan, tetap saja hasil akhirnya
selalu ada peserta didik yang tidak memperoleh hasil yang maksimal."7
Dari hasil wawancara tersebut bahwa persiapan seorang guru sebelum
melakukan proses belajar mengajar itu sangat penting agar kegiatan belajar mengajar
berjalan dengan baik dan terarah, serta untuk menghindari kerancuan ketika proses
belajar mengajar berlangsung. Dengan adanya persiapan seorang guru maka tujuan
pembelajaran tersebut akan tercapai secara maksimal.

5

Wawancara Dengan Wakasek Kurikulum SMAN 13 Ambon, Ibu Rohani Suneth, SP, tanggal
21 September 2015
6
Ibid.,
7
Wawancara Dengan Guru PAI di Kelas XI-1 IPA SMAN 13 Ambon, Ibu F. Patty, S.Pd.I,
tanggal 21 September 2015
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Lebih lanjutkan Ibu Dra. Sarbanun Dumade, selaku Wakasek Humas
mengatakan:
"Setiap saya mengajar, saya menggunakan media, tetapi dalam menggunkan
media ini saya sesuaikan dengan materinya. Pada saat proses belajar mengajar
keberadaan media ini sangat penting karena disamping dapat membantu
dalam menyampaikan materi ini juga befungsi untuk memudahkan
pemahaman peserta didik dan membangkitkan motivasi karena tidak hanya
cerita saja tetapi juga bisa mendengar, melihat dan adakalanya yang
dipraktekkan. Penggunaan media di kelas sudah cukup bagus. Selain media
cetak seperti buku paket, LKS, juga menggunakan media elektronik. Para
guru pengajar khususnya guru PAI merasa penting dan perlu untuk
menggunakan media dalam proses belajar mengajar selain metode dalam
mengajar, mengingat Pendidikan Agama Islam di sekolah umum masih
dikatakan belum maksimal.”8
Ibu Patty menambahkan:
"Keberadaan media dalam proses pembelajaran sangat penting, selain
berfungsi untuk memudahkan pemahaman peserta didik dalam proses
pembelajaran dan membangkitkan motivasi peserta didik, juga bermanfaat
bagi seorang guru untuk lebih memahami bagaimana menggunakan media
tersebut. Mutu PAI juga sangat dipengaruhi oleh ketrampilan seorang guru
dalam memaksimalkan media, disesuaikan dengan materi, tujuan, metode
pembelajaran, karakteristik peserta didik di kelas."9
Peneliti juga mewawancarai peringkat pertama di kelas XI-1 IPA, M. Syukur
Rusdiyansyah. Menurut Dia:

8

Wawancara Dengan Wakasek Humas SMAN 13 Ambon, Ibu Dra. Sarbanun Dumade,
tanggal 25 September 2015
9
Wawancara Dengan Guru PAI di Kelas XI-1 IPA SMAN 13 Ambon, Ibu F. Patty, S.Pd.I,
tanggal 25 September 2015
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"Guru-guru di sini dong seng selalu pake media kalo jam pelajaran. Untuk
pelajaran PAI guru ada kalanya dong pake media, tapi seng setiap ngajar.
Kalo menggunakan media itu reaksi tamang-tamang beda deng kalo seng pake
media. Kalo seng pake temang-temang dong kaya kurang paham karna dong
rasa bosan kalo guru banya carita di kelas. Tapi kalo guru datang trus,
mengajar deng pake media, apa lai kalo media tu cocok deng materi, trus guru
pake metode yang cocok lai, tamang-tamang dong paleng serius. Deng
suasana kelas tu akang diam kalo guru mengajar, nanti baribut par baku rebut
acungkan ibu jari kalo pas sesi Tanya jawab. Intinya tu kalo pake media
sangat bantu tamang-tamang dalam memahami pelajaran.”10
Senada dengan Rusdiyansyah, Elsa Alfionita yang juga menghuni kelas XI-1
IPA mengatakan:
"Kalo guru mengajar seng pake media tu katong yang duduk di balakang
paleng rasa manganto, apa lai kalo jam pelajarannya su siang tu, katong su
lapar lai baru kana angin di dekat jendela tu, biking katong rasa mau tidor
saja."11
Jadi dapat dikatakan bahwa keberadaan media dalam proses belajar mengajar
sangat penting sekali, karena adakalanya guru di kelas menghadapi peserta didik yang
malas, bosan, jenuh dan lain-lain, keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja
karena ini dapat mengurangi motivasi peserta didik ketika proses belajar mengajar
berlangsung. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu
dorongan dan rangsangan agar peserta didik memiliki kemauan untuk belajar. Untuk
itu guru PAI, khususnya di kelas XI-1 IPA di SMPN 13 Ambon, menggunakan media
pembelajaran sebagai salah satu alternatif untuk membangkitkan motivasi belajar dan

10

Wawancara Dengan Peserta Didik Kelas XI-1 IPA SMAN 13 Ambon, M. Syukur
Rusdiyansyah, tanggal 28 September 2015
11
Wawancara Dengan Peserta Didik Kelas XI-1 IPA SMAN 13 Ambon, Elsa Alfionita,
tanggal 28 September 2015
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meningkatkan mutu PAI peserta didik dalam kelas. Media yang digunakan guru itu
disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari misalnya materi tentang jenazah
maka media yang digunakan oleh guru PAI yaitu boneka dan kain. Kemudian materi
tentang wudhu dan shalat maka media yang digunakan adalah infokus tentang caracara wudhu dan shalat yang benar, tempat wudhu, kemudian menggunakan musholah
untuk mempraktekkannya, dan sebagainya. Jadi media sangat penting sekali dikuasai
oleh guru, dengan menggunakan alat perantara yaitu media pada saat pembelajaran,
akan dapat menggairahkan semangat belajar peserta didik dan materi yang sulit
dijelaskan oleh guru dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.
Sehingga peserta didik dapat mudah memahami dan belajar menjadi menyenangkan
dan peserta didik tidak hanya mengerti melalui lisan saja tetapi juga dapat
mendengar, melihat, dan mempraktekkan.
Selain dari hasil wawancara peneliti juga melakukan observasi ketika proses
pembelajaran dilakukan di dalam kelas XI:
"Guru

menggunakan

media

pembelajaran

infokus

ketika

mengajar

berlangsung, pemilihan pada media ini yaitu didasarkan pada alasan bahwa
dapat menghemat waktu karena waktu pelajaran hanya 45 menit sedangkan
materi banyak sehingga dengan menggunakan media infokus guru tidak repotrepot menuliskan di papan tulis, guru sudah menyiapkan poin-poin materi
dirumah,

kemudian

dengan

bantuan

media

infokus

guru

tinggal

menjelaskannya pada peserta didik. Kelebihan media ini juga persiapan guru
lebih matang karena guru sudah membuat rangkuman dari materi pelajaran,
memudahkan guru menjelaskan, keuntungan lain dari peserta didik yaitu
peserta didik lebih faham dengan adanya poin-poin yang jelas, perhatian
peserta didik lebih terfokus pada pelajaran, dan terlihat kelas menjadi hidup
karena peserta didik terlihat antusias, tidak ada yang ngantuk dikelas."12

12

Hasil Observasi Proses Pembelajaran PAI kelas XI-1 IPA, tanggal 21 September 2015
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Observasi juga dilakukan ketika proses pembelajaran dilakukan di musholah
tentang materi Ayat Al-Qur’an Tentang Khalifah:
"Membahas Surat Az-Zariyat: 56 tentang manusia dan tugasnya sebagai
khalifah di bumi dengan menggunakan media infokus, guru memperlihatkan
mulai dari bersuci sampai melakukan gerakan shalat yang benar, terus
dipraktekkan. Peserta didik membawa alat tulis untuk mencatat hal-hal yang
penting. Materi yang disampikan tersebut sebelumnya sudah disampaikan
dalam kelas. Dengan adanya praktek melalui media tersebut semangat belajar
peserta didik sangat tinggi karena mereka ingin mengetahui dan mendalami
bagaimana gerakan shalat yang benar."13
Dari keterangan di atas bahwa di SMAN 13 Ambon khususnya mata pelajaran
PAI di kelas XI-1 IPA penggunaan media dalam menyampaikan materi sangat perlu
karena disamping mempermudah dalam penyampaian materi, media ini juga
menimbulkan dampak yang positif terhadap mutu PAI peserta didik. Mengingat mata
pelajaran PAI di sekolah umum masih dikatakan kurang, adanya metode yang baru
dengan menggunakan media dalam penyampaian materi itu lebih membantu
meningkatkan mutu pembelajaran PAI.
3. Faktor-Faktor

Pendukung

dan

Penghambat

Penggunaan

Media

Pembelajaran Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam
Dalam penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan mutu PAI dalam
proses belajar mengajar juga terdapat faktor yang mempengaruhi penggunaan media
selama proses pembelajaran berlangsung.
Hasil wawancara di atas menyangkut dengan pengadaan dana untuk sarana
secara global maupun khusus PAI yang ada di sekolah SMAN 13 Ambon. Dalam
pengadaan dana untuk memenuhi sarana prasaran juga perlu diperhatikan karena ini
juga mempengaruhi proses belajar mengajar baik di luar maupun di dalam kelas.
13

Hasil Observasi Proses Pembelajaran PAI kelas XI-1 IPA, tanggal 28 September 2015
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Wawancara juga dilakukan kepada guru agama yang kaitannya dengan faktor
pendukung dan penghambat penggunaan media pada waktu proses pembelajaran PAI
berlangsung. Yang pertama wawancara kepada Ibu Patty selaku guru PAI di kelas XI1 IPA, mengatakan:
"Bahwa yang menjadi faktor pendukung ketika proses pembelajaran
berlangsung antara lain adalah tersedianya media di sekolah, respon peserta
didik terhadap media yang digunakan, minat peserta didik terhadap materi.
Selain itu kaitannya dengan lancarnya baca tulis Al-Qur’an itu kemampuan
dasar membaca Al-Qur’an masih kurang, ini juga mempengaruhi ketika guru
memilih media yang tepat. Tetapi untuk mengatasi peserta didik yang belum
bisa baca Al-Qur’an, saya selaku guru agama melakukan pendekatan individu,
dan keikutsertaan dalam kegiatan ekstra. Kendala dari pada itu yaitu peserta
didik yang kurang memahami materi sebelumnya, peserta didik yang tidak
membawa buku paket, suasana kelas yang ramai, serta keterbatasan waktu."14
Ibu Dumade juga menambahkan:
"Selain yang disebutkan oleh Ibu Patty faktor pendukung dan penghambat
selain dari peserta didik juga terdapat pada guru itu sendiri diantaranya
kedisiplinan guru untuk datang tepat waktu, karena guru merupakan salah satu
sumber belajar, dan ketrampilan guru dalam menggunakan media tersebut
juga sangat mempengaruhi proses belajar mengajar.”15
Tidak hanya untuk dewan guru saja, peneliti juga mewawancarai Syukur
Rusdiyansyah yag mewakili peserta didik di kelas XI-1 IPA:
"Selama katong belajar, guru pung kemampuan pakai media itu menurut beta
merupakan faktor pendukung untuk kelancaran proses belajar mengajar, tapi

14

Wawancara Dengan Guru PAI di Kelas XI-1 IPA SMAN 13 Ambon, Ibu F. Patty, S.Pd.I,
tanggal 25 September 2015
15
Wawancara Dengan Guru PAI di Kelas XI-1 IPA SMAN 13 Ambon, Ibu F. Patty, S.Pd.I,
tanggal 25 September 2015
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tetap saja ada kendala, beta kasih contoh peserta didik bosan saat belajar,
media pembelajaran sadiki, waktu mata pelajaran PAI talalu capat, saparu tu
guru seng tahu cara fungsikan media sampe saparu katong peserta didik yang
pigi bantu guru."16
Dari hasil wawancara peneliti dapat mengetahui dan memahami bahwa
adanya faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan media pembelajaran
sebagai sumber belajar dalam proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam
berada pada peserta didik, guru, juga pengadaan dana untuk memenuhi media
tersebut juga mempengaruhi mutu dari Pendidikan Agama Islam itu sendiri.
Pembelajaran tanpa didukung oleh media maka yang terjadi adalah
pembelajaran kurang berjalan secara maksimal dan peserta didik pun malas untuk
belajar. Media pembelajaran ini yang akan dijadikan sebagai penunjang agar peserta
didik tertarik untuk melihat apa yang diterangkan oleh guru di kelas. Dan dapat
menumbuhkan semangat belajar yang lebih baik lagi.
C. Pembahasan
Sesuai dengan teknik analisis data yang dipilih oleh peneliti yaitu analisis
kualitatif deskriptif (pemaparan) dengan menganalisis data yang telah peneliti
kumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan data dokumentasi selama peneliti
mengadakan peneliti dengan lembaga yang terkait.
Data yang diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa oleh peneliti
sesuai dengan hasil penelitian yang mnegacu pada beberapa rumusan masalah di atas.
Di bawah ini adalah hasil analisa peneliti tentang penggunaan media pembelajaran
Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
1. Media

Pembelajaran

yang

Digunakan

dalam

Meningkatkan

Mutu

Pendidikan Agama Islam Di SMAN 13 Ambon

16

Hasil Observasi Proses Pembelajaran PAI kelas XI-1 IPA, tanggal 21 September 2015
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Macam-macam media yang digunakan di SMAN 13 Ambon, khususnya di
kelas XI-1 IPA, diantaranya:
1) Media cetak seperti buku teks seperti buku pelajaran dan LKS, media ini
sangat penting sekali, karena jika peserta didik tidak mempunyai buku
panduan untuk setiap materi maka guru sulit untuk menerangkan materi
sehingga proses belajar tidak dapat berjalan dengan baik, banyak peserta didik
yang bosan jika hanya guru yang mempunyai catatan materi. Dan tentu saja
kelas menjadi tidak kondusif, dengan media LKS peserta didik akan sering
dilatih untuk memecahkan persoalan dalam pembelajaran, sehingga peserta
didik akan lebih aktif dalam belajar.
2) Media visual adalah media yang mengandalkan indra penglihatan, seperti
infokus (dapat dipakai pada materi yang membutuhkan keterangan secara
singkat sehingga memudahkan dalam mengajar dengan guru membuat poinpoin dari materi pelajaran), media gambar digunakan untuk memperlihatkan
suatu gambar sesuai dengan materinya.
3) Media auditif yaitu media yang menghasilkan suara, seperti radio dan tape
recorder, misalnya dipakai untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur’an
dan Hadits.
4) Juga menggunakan media lingkungan yang terkait dengan materi seperti
musholah untuk praktek masalah ibadah.
Dengan adanya media dalam pembelajaran di kelas peserta didik tidak merasa
bosan dan jenuh dalam melakukan belajar dan dapat membantu peserta didik untuk
tercapainya tujuan dari pembelajaran. Hal ini dapat diketahui dari hasil yang cukup
maksimal dan juga respon yang diberikan oleh peserta didik selama kegiatan belajar
mengajar. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Azhar Arsyad yang dikutip dari
Hamalik mengatakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar
mengajar dapat membangkitkan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan
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rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologi terhadap
peserta didik.17
2. Penggunaan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Agama Islam Di SMAN 13 Ambon
Melihat fungsi media selama ini begitu penting dalam proses belajar
mengajar, maka dalam penggunaannya juga harus memperhatikan beberapa aspek.
Seperti halnya di SMAN 13 Ambon ini ada beberapa tahapan yang dimulai dari
persiapan guru sebelum menyampaikan materi kepada peserta didik sangat penting,
hal ini perlu dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan
terarah sehingga tidak terjadi kerancuan pada saat penyampaian materi yang nantinya
akan berpengaruh pada pemahaman peserta didik. Oleh karena itu guru memiliki
kewajiban untuk mempersiapkan diri sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai,
diantaranya yaitu:
a. Mempelajari silabus yang telah disusun oleh Depdiknas sebagai langkah awal
untuk mengetahui arah dari pembelajaran yang akan disampaikan;
b. Membuat skenario/rencana pembelajaran agar proses lebih sistematis dan
terarah dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ada pada susunan
silabus;
c. Mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik baik dari
segi konsep dan penguasaan materi;
d. Menentukan strategi (metode, media, dll) untuk lebih mudah dalam
menyampaikan materi;
e. Menyesuaikan media dengan waktu yang ada.
Adapun yang menjadi kriteria dalam penggunaan media pembelajaran
diantaranya yaitu:
b. Sesuai dengan materi yang akan diajarkan,
c. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai,
17

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.
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d. Kesediaan media di sekolah.
Dari sini dapat diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran merupakan
salah satu upaya guru dalam meningkatkan mutu PAI peserta didik. Karena
adakalanya guru ketika proses belajar mengajar di kelas menghadapi peserta didik
yang malas, bosan, jenuh dan lain-lain, apabila keadaan seperti ini dibiarkan
akibatnya minat belajar peserta didik akan menurun. Oleh karena itu untuk mengatasi
masalah tersebut diperlukan suatu dorongan dan rangsangan agar peserta didik
memiliki kemauan untuk belajar. Media merupakan alat bantu apa saja yang dapat
dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran.
Dengan memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan penggunaan media
pembelajaran hasil dan pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan media
pembelajaran pada saat kegiatan pembelajaran akan dapat dicapai khususnya oleh
peserta didik sebagai penerima materi. Karena dengan penggunaan media secara
benar akan dapat merangsang dan menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik
untuk mempelajari, memahami isi dari materi dan akhirnya peserta didik akan
memberikan respon atau umpan balik yang memuaskan.
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Syaiful Bahri Djamarah dan
Aswan Zain dalam buku Strategi Belajar Mengajar mengenai enam langkah yang bisa
ditempuh oleh guru pada waktu mengajar dengan menggunakan media, diantaranya
yaitu:
a. Merumuskan tujuan pengajaran,
b. Persiapan guru,
c. Persiapan kelas,
d. Langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media,
b) Langkah kegiatan belajar peserta didik,
c) Langkah evaluasi pengajaran.18

18

Syaful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), hlm. 154-155.
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3. Faktor-Faktor

Pendukung

dan

Penghambat

Penggunaan

Media

Pembelajaran Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam
Sebagai alat yang dirancang khusus untuk memperlancar kegiatan belajar
mengajar dalam penggunaannya media juga dipengaruhi oleh beberapa faktor
pendukung dan penghambat. Faktor-faktor tersebut berasal dari semua aspek
pengguna media.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ada beberapa faktor yang
menjadi pendukung dan penghambat, diantaranya yaitu:
a. Faktor Pendukung
1) Tersedianya media di sekolah
Dengan tersedianya media di sekolah ini memungkinkan bagi guru untuk
menyajikan materi kepada peserta didik dengan menggunakan media yang
ada. Dan ini berfungsi untuk mempermudah bagi guru dalam penyampaian
materi tersebut.
2) Tersedianya waktu untuk menggunakan media
Selain menyesuaikan dengan materi, waktu juga menjadi bahan pertimbangan
agar nantinya dapat diselesaikan dengan tuntas dan tidak terpecah dan
tertunda.
3) Minat dan respon peserta didik
Minat dan respon peserta didik adalah tujuan dari penggunaan media dan
berfungsi untuk mengukur tepat tidaknya media yang digunakan pada saat
kegiatan belajar mengajar.
4) Kemampuan guru dalam menggunakan media
Selain menyediakan materi guru dituntut untuk bisa mengarahkan dan
menjelaskan apa yang disampaikan oleh media agar nantinya peserta didik
dapat memperoleh pengalaman konkrit.

57

5) Kedisiplinan guru
Guru sebagai sumber belajar yang utama. Guru dituntut memeiliki tanggung
jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai pengajar dan juga pendidik.
Kedisiplinan seorang guru datang tepat waktu sangat mempengaruhi kegiatan
belajar mengajar agar nantinya waktu yang ada dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya.
b. Faktor Penghambat
1) Peserta didik yang terlambat
Peserta didik yang terlambat akan mnempengaruhi kelancaran dalam
penyampaian materi. Dengan aadanya peserta didik yang terlambat maka akan
mengganggu konsentrasi peserta didik lain dan hal ini akan menghambat
jalannya kegiatan belajar mnegajar dan akan memungkinkan terajadi
pengulangan dalam penyampaian materi.
2) Peserta didik yang tidak membawa buku
Media cetak adalah pegangan peserta didik untuk memahami isi materi, selain
dari media cetak itulah peserta didik nantinya dapat megggabungkan antara
apa yang dibaca, dilihat, dan dipraktekkan agar nantinya pengalaman dan
pengetahuan yang deperoleh lebih konkrit.
3) Suasana kelas yang ramai
Sebelum pelajaran dimulai adalah tugas guru untuk mengkondisikan peserta
didik terlebih dahulu. Penggunaan media pada suasana kelas yang ramai tidak
akan mencapai hasil yang cukup maksimal karena konsentrasi peserta didik
sudah tidak terfokus pada materi yang disampaikan.
4) Kurangnya ketrampilan guru dalam membuat media
Kemajuan teknologi yang banyak menghasilkan berbagai jenis media ternyata
mempengaruhi kemauan guru untuk bisa menciptakan media sendiri.

58

Sehingga media yang digunakan pun tergolong terbatas pada media
elektronik. Hal ini akan mengakibatkan kebosanan pada peserta didik.
5) Terbatasnya media di sekolah
Terbatasnya media di sekolah dipengaruhi oleh kurangnya ketrampilan guru
dalam menciptakan media sendiri. Hal ini juga akan berpengaruh pada
kegiatan belajar mengajar jika pada saat tertentu ada kesamaan dalam memilih
jenis media antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain.
6) Kemampuan dasar peserta didik dalam baca, tulis Al-Qur’an masih kurang
Khususnya pada mata pelajaran PAI kemampuan peserta didik pada baca,
tulis Al-Qur’an sangat diperlukan, karena ini mempengaruhi kelancaran dalam
proses pembelajaran PAI ketika menemui ayat-ayat suci Al-Qur’an dan
hadits. Rata-rata peserta didik yang kurang bisa baca tulis Al-Qur’an tersebut
dipengaruhi oleh lingkungannya.
Sesuai yang disebutkan oleh Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain dalam
buku Strategi Belajar Mengajar yang mneyebutkan beberapa kriteria dalam pemilihan
media pembelajaran, antara lain:

a) Ketepatan dengan tujuan pengajaran,
b) Kemudahan memperoleh media,
c) Ketrampilan guru dalam penggunaannya,
d) Tersedianya waktu untuk penggunaannya,
e) Sesuai dengan taraf berfikir peserta didik.19

19

Ibid., hlm. 148-149.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan dan penelitian yang penulis paparkan pada bab-bab
sebelumnya sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Media pembelajaran yang digunakan guru PAI kelas XI-1 IPA dalam
meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di SMAN 13 Ambon antara
lain infokus, mushollah, LKS, buku paket, dan Al-Qur’an.
2. Penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan mutu Pendidikan
Agama Islam di SMAN 13 Ambon adalah:
a. Menggunakan silabus yang telah disusun oleh Depdiknas sebagai
langkah awal untuk mengetahui arah dari pembelajaran yang akan
disampaikan.
b. Membuat skenario/rencana pembelajaran agar proses lebih sistematis
dan terarah dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ada pada
susunan silabus.
c. Mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik
baik dari segi konsep dan penguasaan materi.
d. Menentukan strategi (metode, media, dll) untuk lebih mudah dalam
menyampaikan materi
e. Menyesuaikan media dengan waktu yang ada.
f. Sesuai dengan materi yang akan diajarkan.
g. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
h. Kesediaan media di sekolah
Dengan adanya media dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas
peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh dalam pembelajaran dan dapat
menstimulus peserta didik untuk tercapainya tujuan dari pembelajaran.
Penggunaan media secara benar akan dapat merangsang dan menumbuhkan serta
meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di SMAN 13 Ambon.
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3. Faktor-faktor

pendukung

dan

penghambat

penggunaan

dalam

meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di SMAN 13 Ambon
a. Faktor Pendukung: Tersedianya media di sekolah, tersedianya waktu
untuk menggunakan media, minat dan respon peserta didik,
kemampuan guru dalam menggunakan media, kedisiplinan guru.
b. Faktor Penghambat: Peserta didik yang terlambat, peserta didik yang
tidak membawa buku, suasana kelas yang ramai, kurangnya
ketrampilan guru dalam membuat media, terbatasnya media di sekolah,
kemampuan dasar peserta didik dalam baca, tulis Al-Qur’an masih
kurang.
B. Saran
1. Kepada kepala sekolah untuk lebih memperhatikan dan selalu memotivasi
guru untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan meningkatkan
mutu PAI di SMAN 13 Ambon. Dan diharapkan melengkapi kekurang
media pembelajaran baik media untuk pelajaran PAI dan pelajaran umum,
karena dengan fasilitas yang memadai akan meningkatkan hasil
pembelajaran dan mutu sekolah.
2. Kepada guru pengajar khususnya guru PAI untuk lebih terampil dalam
menggunakan dan membuat media

pembelajaran serta

berusaha

menggunakan media sesuai dengan materi yang akan dipelajari sehingga
tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik dapat termotivasi
dalam belajar di kelas.
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