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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Siswa akan memiliki minat yang kuat untuk belajar, jika guru menciptakan   

proses belajar mengajar yang efektif tercipta di dalam kelas, sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan sebagai hasil dari belajarnya. Proses belajar 

mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan 

kompetensi guru. Faktor-faktor untuk membangkitkan minat belajar siswa salah 

satunya adalah pemanfaatan media pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 

mempunyai peranan penting dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Pemanfaatan 

media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru  dalam 

setiap kegiatan pembelajaran, oleh karena itu guru perlu mempelajari bagaimana 

menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian tujuan 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

Azar Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian media pengajar dalam 

proses belajar mengajar membangkitkan kemajuan dan minat yang baru 

bangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa 

pengaruh psikologis terhadap siswa.
1
 

 Menyampaikan pesan pembelajaran terutama pendidikann agama 

diperlukan media pengajaran. Media pembelajaran pendidikan agama adalah 

                                                             
1 Azar Arsyad. Media Pembelajaran. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 15 
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perantara/pengantar pesan guru agama kepada penerima pesan yaitu siswa. Media 

pengajaran ini sangat diperlukan dalam merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat serta perhatian sehingga terjadi proses belajar mengajar serta dapat 

memperlancar penyampaian pendidikan agama Islam. 

 Memilih strategi penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam, 

guru perlu menentukan jenis media dengan tepat, artinya guru memilih terlebih 

dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan 

diajarkan. Menetapkan atau memperhitungkan subyek dengan tepat, artinya perlu 

diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat 

kematangan/kemampuan anak didik. Menyajikan media dengan tepat, artinya 

teknik dan metode penggunaan media dalam pengajaran harus disesuaikan dengan 

tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana yang ada. Menempatkan atau 

memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat, artinya kapan 

dan dalam situasi mana pada waktu mengajar digunakan. Tentu tidak setiap saat 

atau selama proses mengajar terus-menerus memperlihatkan atau menjelaskan 

sesuatu dengan media. 

Target yang harus dicapai oleh guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran adalah kualitas atau mutu pembelajaran. Kualitas pembelajaran bisa 

dicapai oleh guru apabila guru dapat memberi pelayanan yang baik kepada peserta 

didik, maka profisionalisme guru yang dituntut banyak dalam hal ini. 

Guru yang profisionalisme adalah guru yang mampu melaksanakan proses 

pembelajaran yang penuh variasi sejak pengeolahan kelas yang nyaman dan 

meyenagkan. dalam mewujudkan hal tersebut, maka guru harus bisa membuat dan 
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menggunakan media pembelajaran untuk menompang dan memudahkan guru 

dalam menyampaikan pelajaran.  

Proses pembelajaran, media telah dikenal sebagai alat bantu mengajar yang 

seharusnya dimanfaatkan oleh pengajar, dan dalam hal tersebut semestinnya 

semua guru bisa membuat, menggunakan dan mengembangkan media 

pembelajaran, namun ada guru yang kurang mengembangkan dan mengunakan 

media, hal ini kemungkinan  kurangnya persiapan mengajar, sulit mencari media 

yang tepat, kemampuan personal dalam membuat dan mengembangkan media dan 

kemungkinan lainnya. 

Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

pemanfaatan media pembelajaran di MTs Muhammadiyah 1 Malang, 

menunjukkan secara garis besar minimnya pemanfaatan media pembelajaran 

khususnya pada materi PAI, serta minimnya variasi jenis media yang digunakan. 

Sepanjang studi awal tersebut peneliti hanya melihat pemanfaatan media 

pembelajaran dilakukan beberapa guru PAI yang menggunakan media elektronik 

dan non elektronik. Seyogyanya setiap guru harus menggunakan media 

pembelajaran guna untuk mendukung dan mempermudah guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, bukan itu saja dengan media pembelajaran  

peserta didik meneriama pelajaran dengan baik dan antusias, tak kalah pentingnya 

dari semua itu untuk membangun  suasana pelajaran yang menyenagkan dan 

meniggalkan kebosanan di dalam proses pembelajaran. 

Berbagai problematika yang dihadapai guru maupun pihak sekolah dalam 

pemanfaatan media pembelajaran secara optimal dan variatif perlu segera 
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diidentifikasi secara rinci dan detail akar permasalahan untuk kemudian dicari 

solusinnya. 

Oleh karena itu, melalui penelitihan ini  diharapkan untuk setip guru perlu 

megembangkan pengetahuan tehadapa media pembelajaran dengan selalu up date  

informasinnya di internet atau belajar ke rekan guru lainnya, dan bagi pengelolah 

sekolah memberi workshop tentang pemanfaatan media pembelajaran  dan 

melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang dalam memanfaatkan media 

pembelajaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan memaparkan tujuan 

penelitaian sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pemanfaatan media elektronika dan  non elektonika dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada rumpun PAI di MTs 

Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi guru PAI untuk memanfaatkan 

media tersebut dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada rumpun 

materi PAI di MTs Muhammadiyah 1 Malang? 
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C. Tujuan  Penelitian  

Dari rumusan masalah di atas, maka akan kami paparkan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Guna  mendiskripsikan  pemanfaatan media  elektonika dan non elektronika 

dalam menigkatkan kualitas pembelajaran pada rumpun materi PAI di MTS 

Muhammadiyah 1 Malang.   

2.  Guna mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat  pemanfaatan 

media tersebut  dalam menigkatkan kualitas pembelajaran pada rumpun 

materi PAI di MTS Muhammadiyah 1 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian   

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas 

pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pengajaran yang menggunakan 

media pembelajaran dan agar guru lebih mudah dalam menyampaikan materi 

yaitu secara praktis, efektif dan efisien dalam mencapai hasil pembelajaran yang 

maksimal, serta untuk menambah wawasan tentang penggunaan media 

pembelajaran. 

2.   Bagi Guru dan Kepala Sekolah 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam rangka memecahkan 

problematika belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu media 

pembelajaran disekolah. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 
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a. Dapat memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh tenaga 

pendidik (guru) secara umum. 

b. Dapat memberikan masukkan bagi kepala sekolah dalam menyelenggarakan 

pembelajaran di lembaganya masing-masing 

c. Dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi penyusun, tenaga 

pendidik, dan masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi di dunia 

pendidikan. 

 

E. Batasan Istilah  

1. Pemanfaatan  

Kata pemanfaatan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah menjadikan 

ada manfaatnya (gunanya dsb) dan manfaat itu sendiri adalah guna; faedah
2
.Kata 

pemanfaatan menurut penulis adalah menggunakan hak dan kuwajiban guru 

terhadap fasilitas dan baik yang disediakan oleh sekolah maupun yang dikreasikan 

sendiri/swadayadari guru bidang studi guna menunjang pebelajaran di kelas 

2. Media  

Kata media Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,) mengartikan media sebagai 

1) alat, 2) alat atau sarana komunikasi, 3) sesuatu yang terletak diantara dua pihak, 

4) perantara atau penghubung. Menurut  penulis media adalah media 

pembelajaran baik yang bersifat elektronik maupun non elektronik bisa digunakan 

untuk menunjang pembelajaran di kelas 

                                                             

2
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada tanggal 4maret 2014 http://kbbi.web.id/ 
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3. Rumpun materi PAI  

 Menurut penulis adalah  kelompok ataupun bagian materi pembelajaran yang 

diajarkan di sekolah yaitu terdiri dari materi pembelajaran Aqidah Akhlak, Fiqih, 

Qur'an Hadits, SKI (Sejarah Kebudayaan Islam)
3
 

4. Kualitas pembelajaran  

Arti dasar dari kata kualitas menurut Dahlan Al-Barry dalam Kamus Modern 

Bahasa Indonesia adalah “kualitet”: “mutu”; baik buruknya barang”
4
. Menurut 

penulisa kualitsa pembelajaran adalah kemampuam guru dalam pemanfaatan 

media pembelajaran serta tercapainya tujuan pembelajaran dan menciptakan  

suasana pembelajaran dengan baik 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini 

adalah: 

BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini akan dikemukakan hal yang sifatnya sebagai      

pengantar untuk memahami isi skripsi ini, yang meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang 

lingkup penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. 

BAB II, Kajian pustaka. Pada bab ini akan diuraikan kajian pustaka yang 

berkaitan dengan penggunaan media dalam kualitas pembelajaran, yang 

meliputi: pertama, media pembelajaran . Kedua, pemanfaatan media 

                                                             
3 Rumpun PAI diakses tanggal 4 maret 2014 http://rumpunpai.blogspot.com/2011/02/apa-itu-

rumpun-materi-pai.html 
4  M. Dahlan Al Barry, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Arloka, Yogyakarta, 1994: 329 
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pembelajaran, ketiga, kualitas pembelajaran, keempat Pendidikan Agama 

Islam (PAI) 

BAB III, Metode penelitian. Pada bab ini akan dibahas tentang pendekatan 

penelitian yang digunakan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data, dan pengecekan keabsahan data. 

BAB IV, Hasil penelitian. Bab ini berisi laporan penelitian yang meliputi latar 

belakang obyek penelitian, paparan dan analisis data. 

BAB V, Kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dibahas tentang penutup yang 

mencakup kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran dari peneliti 

terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


