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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri 

sendiri pada setiap individu sepanjang hidupnya. Proses ini terjadi antara 

individu dengan lingkungan baik keluarga maupun masyarakat. Interaksi 

yang terjadi selama proses pembelajaran dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

yang biasanya terdiri atas murid, guru, materi, media serta hal-hal lain yang 

berpengaruh di sekitarnya.
1
 Dengan demikian belajar merupakan proses 

perubahan yang terjadi setelah melakukan aktivitas, dan aktivitas tersebut 

melibatkan subjek dan objek. Adanya perubahan dan perkembangan zaman 

saat ini, guru dituntut menggunakan alat bantu dalam pembelajaran, dan alat 

bantu tersebut adalah media. 

Media pada saat dahulu bersifat klasikal artinya guru merupakan salah 

satu sumber belajar bagi anak didik di kelas, sedangkan pada zaman sekarang  

sumber belajar bukanlah hanya guru semata, akan tetapi menggunakan 

perangkat teknologi yang berbasis IT. Pertumbuhan dan perkembangan media 

berbasis IT ini menyebar luas hingga tak terkendali menyusup dalam dunia 

pendidikan. Sebagai seorang guru pada zaman sekarang dituntut agar bisa 

menggunakan media berbasis IT  yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. 

Hal ini biasanya terjadi di sekolah di daerah perkotaan, apabila di daerah 
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pedesaan mungkin belum cukup meluas penggunaan media berbasis IT. Di 

samping mampu menggunakan media  berbasis IT yang sudah tersedia, 

seorang guru harus bisa mengembangkan ketrampilan dalam menggunakan 

media pembelajaran yang lainnya apabila media berbasis IT belum tersedia di 

sekolah.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan 

manusia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Maka 

dari itulah pendidikan menyelaraskan pembelajaran sesuai perkembangan 

teknologi, dengan mengupayakan peningkatan kualitas pengajar agar lebih 

inovatif dan kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. 

Media, bentuk jamak dari perantara atau pengantar sebagai sarana 

komunikasi. Dalam bahasa Arab, media adalah )وسا ئل) wasaa ilu penyalur 

informasi atau pesan agar sampai kepada peserta didik.
2
 Kegiatan tersebut 

dilakukan apabila terdapat ketidak jelasan pengajar  dalam menyampaikan 

informasi atau materi ajar sehingga terbantu dengan menghadirkan media. 

Media pembelajaran merupakan alat yang berupa fisik digunakan 

untuk menyampaikan suatu materi dalam kegiatan proses belajar mengajar 

antara lain buku, tape recorder, video, komputer, LCD dan sebagainya. 

Media pembelajaran merupakan komponen yang instruksional yang meliputi 
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pesan, orang dan juga peralatan, dalam perkembangannya media mengikuti 

perkembangan zaman.
3
  

Dengan demikian media merupakan alat bantu apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan untuk mencapai tujuan. Media merupakan 

(  Wasaa ilu al idhah yang artinya alat penjelas yang sangatlah ( وسا ئل اإلضاح

penting, karena media salah satu komponen pembelajaran. Media merupakan 

salah satu unsur untuk membantu dalam kegiatan pembelajaran, karena setiap 

proses belajar mengajar harus dimuati dengan alat perantara untuk 

menyampaikan pesan kepada siswa. Suatu kegiatan pembelajaran di kelas 

mencakup pendidik, peserta didik, metode, dan media, keempat unsur 

tersebut saling berkaitan agar tercapai pembelajaran yang efektif. Media 

mempunyai nilai positif dan juga negatif, maka dari itu sebelum 

menggunakan media dalam pembelajaran sebaiknya pengajar mengetahui 

sasaran progam atau peserta didik. 

Media berbasis IT khususnya LCD, computer atau laptop dan televise 

pendidikan merupakan alat bantu yang biasa digunakan dalam pembelajaran 

di kelas, sedangkan media berbasis e-learning merupakan suatu jenis belajar 

mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan 

menggunakan media internet, intranet atau media jaringan komputer lain. 

Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis 

mikro-prosesor. 
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Pada saat ini proses belajar mengajar di sekolah daerah perkotaan 

sudah meluas dengan menggunakan media berbasis IT, karena dengan 

menggunakan media ini guru menjadi mudah dalam menyampaikan materi, 

guru tidak kesulitan saat menyampaikan materi di kelas, karena terbantu 

dengan media yang biasanya berupa slide, Televise pendidikan, ataupun 

audio visual. Peserta didik juga lebih tertarik dengan adanya penggunaan 

media berbasis IT, karena lebih meningkatkan minat belajar peserta didik dan 

tidak mereka merasakan suasana pembelajaran yang monoton yang hanya 

mendengarkan guru ceramah di depan kelas.  

Melihat dari sisi psikologis anak, anak lebih tertarik apabila 

penyampaian guru dengan menggunakan alat bantu yang bersifat audio visual 

karena pada tingkat usia ini 13-15 th anak dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir yang baik dan daya imajinasi yang tinggi, serta meningkatkan 

pemahaman peserta didik. Minat dalam belajar dan rangsangan kegiatan 

belajar berpengaruh dengan psikologis peserta didik
4
. Maka dari itu 

penggunaan media berbasis IT ini tidak hanya membangkitkan minat, akan 

tetapi memadatkan informasi dan menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi 

konkrit. 

Hasil penelitian secara nyata membuktikan bahwa penggunaan alat 

bantu sangat membantu aktivitas proses belajar mengajar di kelas, terutama 

peningkatan prestasi belajar peserta didik, kendati terkadang guru memilih 

beban seminimal mungkin dalam pelaksanaan tugas mengajar, hal itu terbukti 
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penggunaan metode ceramah di kalangan dosen.
5
 Jadi pembelajaran lebih 

efektif dengan menggunakan media berbasis IT, khususnya media audio atau 

visual karena menjadikan suasana tidak monoton dan membosankan. 

Meskipun demikian pemilihan media untuk pembelajaran harus disesuaikan 

dengan materi yang akan dicapai dan latar belakang peserta didik, jadi 

sebagai seorang guru bukan hanya membawa atau menggunakan media di 

depan kelas semaunya. Konsep dari media merupakan sistem yang 

instruksional secara keseluruhan, maka dari itu ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam memilih media, diantaranya
6
: 

1. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan pemilihan 

tersebut harus mengacu pada tiga ranah yakni kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip 

atau generalisasi. Agar selaras dengan kebutuhan dalam pembelajaran 

dan menghasilkan pembelajaran yang efektif dan mampu diterima oleh 

peserta didik. 

3. Praktis, luwes, dan bertahan. Jadi media di sini tidak memakan waktu 

yang banyak dan juga tidak menelan biaya yang mahal, mudah diperoleh 

dan mudah dituntun oleh guru saat proses belajar mengajar. 

4. Guru terampil dalam menggunakannya. Hal ini merupakan kriteria yang 

paling utama, karena guru harus mampu menggunakannya saat di depan 

kelas. Nilai manfaat media itu ada saat guru menggunakannya. 
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5. Pengelompokkan sasaran, jadi dalam membuat media guru harus 

mengetahui sasaran yang akan dicapai agar efektif dalam menyampaikan 

materi. 

6. Mutu teknis, dalam penyampaian tidak boleh terganggu oleh elemen latar 

belakang, apabila terjadi gangguan maka guru harus siap menggunakan 

media yang ada, maka dari itu guru harus terampil dalam menggunakan 

media. Karena fungsi media elektronik hanya sebatas alat bantu bukan 

alat utama dalam pembelajaran. 

Fakta di lingkungan sekolah yang telah di fasilitasi media berbasis IT, 

anak lebih aktif saat proses pembelajaran, akan tetapi terkadang ada 

penyalahgunaan penggunaan media tersebut, dan menjadikan hasil 

pembelajaran kurang efektif. 

Suksesnya penggunaan media berbasis IT dalam  pembelajaran 

tergantung pada pelaksanaan serta faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan 

tersebut, karena media merupakan suatu pembangunan dalam lingkup 

pendidikan khususnya media berbasis IT sebagai penunjang pembelajaran 

dalam kelas. Terdapat beberapa nilai dari sebuah media berbasis IT yakni:
7
 

a. Dapat membangkitkan minat atau keinginan yang baru dari peserta 

didik. 

b. Membangkitkan serta merangsang motivasi peserta didik karena adanya 

pengaruh psikologis pada anak. 

c. Memberikan pengalaman atau gambaran yang konkrit. 
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d. Adanya kontak langsung baik audio maupun visual. 

Namun dalam penggunaan beberapa hal tersebut di atas harus didasari 

dengan konsep-konsep serta asas yang menunjang, janganlah sekedar 

dianggap sebagai upaya membantu guru yang bersifat pasif, melainkan 

dengan adanya media berbasis IT guru dituntut untuk lebih kreatif dan 

inovatif. Media dalam prespektif pengajaran mempunyai kategori yang sangat 

luas, media berbasis IT seperti halnya komputer, laptop, tape recorder, LCD 

dan semua itu mencakup media yang berjenis perangkat lunak. Ketika 

memilih media seorang pengajar harus memilih format media dengan 

menyesuaikan keadaan pengajaran dan sasaran agar dapat mencakup ranah 

dalam pembelajaran yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotorik, karena 

dengan memperhatikan tiga ranah tersebut menjadikan pembelajaran efektif 

dengan berbasis media yang ada.
8
 

Pemanfaatan media ataupun bahan pengajaran sangat penting, karena 

interaksi peserta didik dengan media atau bahan pengajaran dapat 

menciptakan suasana belajar mengajar yang sebenarnya. Apabila bahan 

pengajaran tersebut tidak teratur dan tersusun dengan benar sesuai dengan 

keadaan, maka akan menghasilkan pembelajaran yang terbatas. Pembelajaran 

akan lebih efektif dengan memanfaatkan media, dan seorang pengajar tidak 

boleh hanya mengandalkan satu media dalam pembelajaran, karena apabila 

terdapat kendala pada media tersebut maka pembelajaran akan berlangsung 

tidak maksimal. 
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Penggunaan media merupakan tuntutan dalam pengembangan 

kurikulum, karena hal tersebut didasarkan pada analisa atas kurikulum. 

Terdapat dua pendekatan dalam kurikulum yaitu berdasarkan kegiatan apa 

yang perlu dilakukan oleh murid, dan kedua atas sifat subyek yang perlu 

diketahui dan dipelajari oleh pengajar.
9
 Berdasarkan hal tersebut maka 

sebelum menggunakan media berbasis IT seorang guru di harapkan untuk 

menganalisa media serta menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, agar 

penggunaan media dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil prestasi 

siswa. 

Tidak ada satu media atau metode yang harus dipakai dengan 

meniadakan yang lain, pada saat ini kurang lebih dalam pembelajaran di kelas 

menggunakan media berbasis IT karena lebih mempermudah guru dalam 

menyampaikan. Tetapi media klasikal juga harus dikembangkan karena 

sebagai penunjang media berbasis IT, agar anak tidak hanya dimanjakan 

dengan gambar yang secara instan namun anak juga harus dilatih untuk 

berkembang dalam bersosialisai.  

Setiap media mempunyai nilai positif dan negative. Di atas telah 

disebutkan beberapa banyak hal yang merupakan nilai positif dari 

penggunaan media. Sedangkan nilai negatif dari penggunaan media berbasis 

IT dalam pembelajaran ialah
10

: 
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1) Siswa menjadi malas belajar tanpa menggunakan media berbasis IT. 

2) Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber 

ilmu dan pengetahuan sering disalah gunakan siswa, dan 

3) Menjadikan siswa malas membuka buku, karena lebih memilih media 

berbasis IT. 

Alasan peneliti mengambil judul penelitian ini karena, sebagian besar 

dari pembelajaran sudah menggunakan media berbasis IT khususnya PAI, 

dan fasilitas media berbasis IT sudah disediakan dalam tiap kelas. Maka dari 

itu peneliti tertarik  meneliti di sekolah tersebut dan ingin menggali lebih 

dalam tentang penggunaan media berbasis IT di SMPN 18 Malang, dengan 

terjun langsung ke lapangan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat melihat 

secara langsung realitas penerapan media pembelajaran berbasis IT di 

lapangan, sehingga akan didapatkan pengetahuan dan fakta baru tentang 

sejauh mana efektivitas penggunaan media bagi para siswa dalam proses 

belajar mengajar dalam kelas. Melihat latar belakang tersebut maka peneliti 

mengemasnya dalam judul EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA 

BERBASIS IT DALAM PEMBELAJARAN PAI KELAS VIII DI SMPN 18 

MALANG. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penggunaan media berbasis IT di SMPN 18 Malang? 

2. Bagaimanakah efektivitas penggunaan media berbasis IT dalam 

pembelajaran PAI di SMPN 18 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan peneliti melakukan penelitian ini, yaitu 

1. Mendeskripsikan realita penggunaan media berbasis IT pada 

pembelajaran PAI di SMPN 18 Malang. 

2. Mendeskripsikan efektivitas penggunaan media berbasis IT pada 

pembelajaran PAI di SMPN 18 Malang. Serta mengetahui efektif 

atau tidaknya penggunaan media berbasis IT pada pembelajaran 

PAI di SMPN 18 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk: 

1. Bagi guru pendidikan agama Islam supaya dapat mengefektifitaskan 

penggunaan media berbasis IT  dalam proses pembelajaran.  

2. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini sangat penting dalam 

pengembangan sebuah lembaga pendidikan, agar dapat memberikan 

motivasi, evaluasi dan kontribusi yang optimal dalam penggunaan media 

berbasis IT. 

3. Bagi peneliti dapat menambah wawasan tentang ketepatan penggunaan 

media pembelajaran dan pengayaan  wacana dalam dunia pendidikan. 
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4. Bagi siswa diharapkan dapat memperjelas dan mempermudah 

pemahaman terhadap materi pembelajaran. 

E. Definisi Operasional 

a. Definisi Efektivitas 

Efektivitas adalah “suatu keadaan yang mengandung pengertian 

mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau 

seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang 

memang dikehendaki”. 
11

Maka orang itu dikatakan efektif apabila hal 

yang di lakukan menimbulkan atau menghasilkan maksud sebagaimana 

yang dikehendaki. 

b. Pengertian Media Berbasis IT 

Media, bentuk jamak dari perantara, merupakan sarana 

komunikasi, berasal dari  bahasa Latin medium (antara), istilah merujuk 

pada apa saja yang membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah 

penerima dan memiliki empat kategori teks, visual, video, perekayasa.
12

 

Dengan demikian media merupakan alat bantu apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan agar sampai pada tujuan. Media berbasis 

IT adalah alat bantu pembelajaran, misalnya tape recorder dapat merekam 

suara guru untuk didengarkan di lain waktu, slide mambantu guru tidak 

repot dengan kotornya spidol saat menulis di papan tulis dan siswa dapat 

dengan mudah menggandakan slide tanpa susah mencatat. Komputer stand 
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alone menyampaikan materi secara lebih interaktif dengan presentasi yang 

disertai dengan video dan gambar pendukung lainnya.
13

 

Maksud dari media berbasis IT di atas sebuah perangkat lunak dan 

berbentuk audiovisual yang membantu dalam proses pembelajaran 

sehingga pembelajaran mudah untuk diterima oleh peserta didik. 

c. Pengertian Pembelajaran PAI 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku 

ke arah yang lebih baik. Tugas guru yang paling utama dalam 

pembelajaran yakni dapat mengkondisikan lingkungan agar menunjang 

perubahan perilaku peserta didiknya.
14

 Dengan demikian pembelajaran 

merupakan proses menuju perubahan setelah melakukan aktivitas menuju 

ke arah yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran PAI merupakan suatu 

mata pelajaran yang di dalamnya mengajarkan tentang apa yang telah 

diajarkan oleh Allah Swt kepada Rasulullah, dan juga terdapat etika-etika 

yang menjadikan kita berperilaku baik sesuai dengan tauhid. 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan benar dan baik, maka 

diperlukan sistematika penulisan yakni: 

Bab Pertama, pendahuluan yang mengutarakan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, 

sistematika penulisan ini menjadi gambaran umum dari penelitian. 
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Bab Kedua, berisi tentang kajian pustaka yang berkenaan dengan 

konsep penggunaan media berbasis IT dalam pembelajaran, teori tentang 

efektivitas penggunaan media berbasis IT, serta nilai praktis penggunaan 

media berbasis IT. 

Bab Ketiga, menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian yang didapat selama proses 

penelitian dan hasil data-data. 

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan berupa rangkuman dari hasil penelitian yang diuraikan pada bab 

hasil penelitian dan berkaitan dengan rumusan masalah. Saran berisikan 

masukan yang merujuk pada hasil penemuan peneliti selama proses penelitian 

berlangsung dan ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


