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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan susatu proses yang memengaruhi 

pengembangan yang ada pada internal dan eksternal peserta didik, baik 

kaitannya dengan perkembangan cara berfikir (kognitif), fisik (psikomotorik), 

dan psikis (afektif). Wacana pendidikan Islam lebih mengenal pendidikan 

dengan istilah at-tarbiyah yang berasal dari kata rabba, yurbi, tarbiyah yang 

memiliki arti menumbuhdewasakan at-thalib atau peserta didik, baik secara 

fisik, psikis, sosial, dan spiritual.
1
 

Tarbiyah atau yang lebih kita kenal dengan pendidikan Islam dalam 

ruang lingkupnya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyeluruh baik 

di masa sekarang maupun yang akan datang. Pendidikan Islam selalu 

mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Pendidikan Islam juga memiliki watak lentur dalam menghadapi 

tuntutan hidup manusia dari masa ke masa termasuk di bidang ilmu dan 

teknologi. Kendati demikian, pendidikan Islam tetap memiliki dasar yang 

terarah pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.
2
 

Sehingga, profil manusia yang dihasilkan dari pendidikan Islam adalah 

manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 
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Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ini, 

teknologi komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat dan 

berpengaruh terhadap pola komunikasi masyarakat. Terciptanya berbagai 

macam teknologi komunikasi memberi perubahan terhadap cara komunikasi 

antar manusia baik yang terjadi di sekolah maupun di luar sekolah. Pesatnya 

perkembangan era globalisasi ini akan menjadikan masyarakat mudah 

mengetahui informasi-informasi yang terjadi di luar wilayah yang mereka 

milliki. Hal ini disebabkan teknologi tidak mengenal batas-batas wilayah, 

agama dan suku bangsa sehingga mengurangi secara drastis perbedaan jarak, 

waktu dan ruang.
3
 

Seiring dengan perkembangan ini, tuntutan masyarakat menjadi 

semakin besar terhadap pendidikan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi membuat pendidikan tidak mungkin lagi dikelola hanya dengan 

melalui pola tradisional, di samping dengan cara ini tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, perubahan yang terjadi dalam tubuh masyarakat, keberagaman cara 

belajar anak, kemajuan media komunikasi dan lain sebagainya memberi 

makna tersendiri bagi kegiatan pendidikan. Beragamnya tuntutan masyarakat 

di kemudian hari akan membuat kebijakan untuk memanfaatkan media 

teknologi dan pendekatan teknologis dalam pengelolaan pendidikan. 

Negara maju seperti Amerika, pendidikan berbasis komputer telah 

berkembang sejak tahun 1990. Menurut hasil laporan Biro Sensus Amerika 
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tahun 2003, lebih dari 13,6 juta unit komputer tersedia untuk dipergunakan di 

sekolah dasar dan menengah.
4
 Proses pembelajaran dan pencarian informasi 

melalui komputer yang terjadi di sekolah dasar dan menengah Amerika telah 

menjadikannya melangkah lebih inovatif dalam mencerdaskan peserta 

didiknya.
5
 

Meningkatnya kekuatan teknologi beberapa tahun ini, membuat kita 

menuju kepada masyarakat high tech dan high speed. Sebagai hasilnya, kita 

semua mengalami perubahan akselarasi pada langkah yang tidak pernah 

dialami dalam sejarah manusia. Sebagian besar dari kita yang terlibat dalam 

pendidikan mungkin tidak siap untuk ini, dan sebagai konsekuensinya, kita 

tidak bisa merespon teknologi tersebut secepat dunia di luar pendidikan.
6
 

Kekuatan perkembangan teknologi yang kita rasakan saat ini tidak 

akan berhenti dan akan terus berinovasi. Sejalan dengan itu maka kita sebagai 

seorang guru khususnya dalam bidang PAI harus mempersiapkan diri agar 

dapat melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya menggunakan metode 

konvensional melainkan pembelajaran PAI berbasis teknologi. 

Pembelajaran PAI berbasis teknologi adalah pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan sistem dalam menganalisis masalah belajar, 
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merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan memberi penilaian.
7
 

Pendekatan teknologis pada dasarnya ingin menggunakan kemanfaatan 

tertentu, dan menjadikan peserta didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas 

yang disampaikan, dimulai dari merancang proses pembelajaran sampai 

mencapai hasil yang diharapkan secara efektif, efisien, dan memiliki daya 

tarik. 

Minggu terakhir bulan april dunia pendidikan kota malang telah 

dikejutkan dengan terobosan mendikbud RI yang meluncurkan program baru 

berupa SMA terbuka dengan sistem online. Terlebih lagi, program SMA 

online se-Jawa Timur hanya ada di kabupaten Malang, tepatnya di SMAN 1 

Kepanjen. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kabupaten Malang 

Drs. Pudianto mengatakan dengan adanya program ini seorang siswa hanya 

cukup melaksanakan pembelajaran melalui tablet PC yang sudah ada 

pengaturan dan terkoneksi langsung ke SMAN 1 Kepanjen. Selain itu, 

harapannya SMA online dapat mengatasi kesenjangan jarak geografis yang 

selama ini menjadi keluhan beberapa siswa, jelasnya.
8
 

Bersamaan dengan itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

dengan pengembangan pembelajaran e-learning, perlu upaya meningkatkan 

kualitas tenaga guru, penambahan sarana dan prasarana pendidikan serta 
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metode pembelajaran yang tepat sehingga kesenjangan yang diakibatkan oleh 

perkembangan teknologi akan teratasi. 

Berdasarkan pembahasan di atas maka perlu suatu upaya sebagai salah 

satu bentuk solusi pemecahan masalah yang memberi nilai tambah pada 

pembelajaran. Sebagai contoh, menyusun media pembelajaran yang dapat 

menampilkan konsep-konsep lebih detail. Salah satunya adalah media 

pembelajaran yang dapat diakses melalui komputer.
9
 Dipilih media berbantuan 

komputer karena komputer mampu mengkombinasikan teks, suara, warna, 

gambar gerak dan video.
10

 Selain itu, pembelajaran menggunakan komputer 

dapat memungkinkan  siswa belajar mandiri dalam memahami suatu materi 

yang disampaikan atau ditugaskan di kelas.  

Pembuatan media pembelajaran berbasis komputer dapat 

dikembangkan dengan bantuan berbagai softwere, salah satunya yaitu Content 

Management System (CMS) WordPress. CMS merupakan salah satu program 

komputer berupa halaman web dan memiliki tampilan yang menarik. CMS 

WordPress tidak hanya menampilkan sisi visual akan tetapi memiliki sisi 

audio. Media dengan softwere ini menjadikan pembelajaran tidak terpaku oleh 

jam belajar di sekolah. Selain itu, pembelajaran akan terasa lebih praktis dan 

mandiri karena siswa diberi kesempatan lebih luas untuk belajar. CMS 
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WordPress atau multimedia berbasis web ini dioprasikan dengan online 

sehingga siswa dapat mencari info-info terkait lainnya. 

Pembelajaran Al-Islam berbasis website merupakan hal baru di dunia 

pendidikan sekolah menengah khususnya di lingkungan Muhammadiyah. 

Terlebih lagi, pembelajaran ini akan memberikan suasana baru bagi peserta 

didik yang selama ini mendapatkan pembelajaran hanya melalui metode 

konvensional. Bersamaan dengan melesatnya perkembangan teknologi melalui 

akses internet yang dapat diperoleh dengan mudah akan sangat menunjang 

pembelajaran berbasis website ini. 

SMP Muhammadiyah 08 Batu  misalnya, merupakan salah satu 

sekolah di bawah  naungan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah  kota Batu. 

Sekolah ini dipilih karena sarana prasarana yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sangat memadai.  Ditambah lagi, tersedianya jaringan internet 

yang dapat diakses melalui wifi sangat membantu pencarian informasi-

informasi yang terkait dengan proses pendidikan di sekolah. Seiring dengan 

hal ini, proses pembelajaran dengan menggunakan koneksi internet akan 

memperluas kesempatan peserta didik untuk belajar tanpa terpaku dengan jam 

pembelajaran yang terkadang terhambat karena kegiatan-kegiatan sekolah, 

masyarakat atau pemerintah kota Batu. 

Berdasarkan pokok pembahasan di atas, maka perlu dikembangkan 

media pembelajaran Al-Islam yang tepat, menyenangkan, mencerdaskan dan 

sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga penulis tertarik untuk 
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melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Al-Islam Berbasis Website pada Kelas VII di SMP Muhammadiyah 08 

Batu” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang terdapat di atas, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran berbasis website merupakan hal baru di dunia pendidikan 

khususnya di lingkungan Muhammadiyah. Ditambah lagi, pembelajaran 

berbasis website ini akan menjadikan waktu belajar semakin luas. Mengingat, 

pembelajaran ini tidak dibatasi oleh waktu seperti pembelajaran konvensional 

yang peserta didik lakukan setiap harinya di sekolah. 

Bersumber pada hal ini, peneliti merumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut.  Bagaimanakah pengembangan media berbasis website pada 

pembelajaran Al-Islam dalam buku ajar PAI untuk kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 08 Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian pengembangan ini 

bertujuan untuk menjawab dan memberikan sosuli berupa mengembangkan 

media berbasis website pada pembelajaran Al-Islam dalam buku ajar PAI 

untuk kelas VII di SMP Muhammadiyah 08 Batu. 

D. Manfaat Penelitian 

Tujuan pengembangan media pembelajaran ini diharapkan memberi 

manfaat pada dunia pendidikan. Adapun manfaatnya sebagai berikut:  
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1. Bagi Peserta Didik, membantu dalam usaha belajar secara mandiri melalui 

perangkat komputer dengan cara yang lebih menarik, karena pembelajaran 

ini dilengkapi dengan gambar, audio dan video sehingga diharapkan dapat 

memberi suasana baru dalam pembelajaran PAI ini. 

2. Bagi Lembaga, merupakan sebagai tambahan pengetahuan dalam 

mencerdaskan peserta didik melalui perkembangan media khususnya 

pembelajaran berbasis website. 

3. Bagi Guru PAI, merupakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan 

kepada peserta didik dengan cara atau waktu yang lebih flexible. Sehingga 

tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai dengan baik dan efisien. 

4. Bagi peneliti, menjadi sarana latihan dan belajar dalam upaya 

meningkatkan kualitas individu dalam pengembangan media 

pembelajaran. Bersamaan dengan itu dapat dijadikan masukan bagi 

peneliti selanjutnya dalam pengembangan media pembelajaran PAI.  

E. Batasan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan, maka 

dalam penelitian pengembangan ini perlu dibuat batasan masalah karena 

banyaknya klasifikasi dan materi ajar yang terdapat pada kelas VII semester I. 

Batasan-batasan yang dibuat dalam penelitian ini berlandasan pada standar 

kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator pencapaian pembelajar Al-

Islam. Adapun batasan penelitian dan pengembangan ini mencakup: (1) 

pembelajaran Al-Islam materi akidah dan akhlak kelas VII semester I, (2) 

pemaparan definisi materi akidah dan akhlak dalam bentuk audio visual 
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melalui media berbasis website, (3) latihan evaluasi materi akidah dan akhlak 

dalam bentuk kuis interaktif. 

F. Spesifikasi Produk yang Diharapkan dalam Pengembangan Media 

Belajar 

Bentuk pengembangan media pembelajaran pada materi Al-Islam 

terkemas dalam sebuah website interaktif yang memiliki spesifikasi sebagai 

berikut: 

Halaman website pada pembelajaran Al-Islam memuat beberapa 

bagian yaitu, 

1. Menu utama, berisikan sub-sub menu yang mencakup (a) Home, (b) 

Materi Pembelajaran, (c) Evaluasi 

2. Menu materi, pada menu materi ini terdapat sub-sub bahasan tentang 

materi Al-Islam yang mencakup (a) Tampilan pilihan judul materi, (b) 

tampilan materi yang dapat berupa definisi, gambar, video, dan audio. 

3. Menu evaluasi, berupa tugas latihan pembelajaran dalam bentuk kuis. 

Latihan kuis ini mencakup (a) true/false, (b) multiple choice, (c) multiple 

response, (d) fill in the blank, (e) matching, (f) word bank. 

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan Media 

Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam pengembangan 

media pembelajaran, baik yang terkait dengan asumsi-asumsi dan 

keterbatasan. Adapun asumsi-asumsinya sebagai berikut: 
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1. Pengembangan media pembelajaran yang dilakukan berdasarkan 

pengamatan pada peserta didik dan bersifat mengikuti perkembangan 

teknologi saat ini yang akhirnya akan memberikan suasana baru dalam 

belajar. 

2. Materi yang disajikan pada media ini bersifat interaktif dengan 

memadukan text, gambar, audio dan video sehingga memudahkan siswa 

dalam memahami materi ajar. 

Sedangkan keterbatasan pengembangan ini sebagai berikut: 

1. Media yang dikembangakan hanya sebatas pada pembahasan akidah dan 

akhlak dalam buku Al-Islam kelas VII semester I, sehingga media ini tidak 

dapat digunakan pada jenjang atau semester selanjutnya. 

2. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan media ini harus menggunkan PC, 

Laptop atau Tablet yang disambungkan dengan koneksi internet. 

H. Definisi Istilah 

1. Pengembangan; pengertiannya secara umum memiliki arti pertumbuhan, 

perubahan secara perlahan (evolusi) dan perubahan secara 

bertahap.
11

Adapun yang dimaksud dari pengembangan ini berlandasan 

pada pengamatan yang telah dilakukan tentang materi Al-Islam kelas VII 

semester I. Pengembangan disini juga bermaksud untuk menghasilkan 

sebuah media yang dapat memberikan solusi pemecahan masalah dalam 

pembelajaran. 
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2. Media; berasal dari bahasa Latin yang memiliki makna antara. Makna ini 

dapat diartikan sebagai pembawa informasi dari pengirim menuju ke 

penerima pesan. Media dalam definisi lain dapat diartikan sebagai segala 

bantuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi. Sedangkan media jika dikaitkan dengan pembelajaran dapat 

dikatakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dari 

pengajar ke peserta didik.
12

  

3. Multimedia; berasal dari dua suku kata yakni multi dan media. Multi 

dalam bahasa Latin yaitu nouns yang berarti lebih dari satu atau 

bermacam-macam. Sedangkan kata media bahasa Latin yaitu medium yang 

berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, 

menyampaikan, atau membawa sesuatu..
13

 Adapun multimedia secara 

umum dapat diartikan sekumpulan media yang dikombinasikan dan 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara menarik. 

4. Website; keseluruhan halaman web yang terdapat dalam sebuah domain 

yang mengandung informasi. Sebuah website pada umumnya terdiri dari 

banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antara satu 

halaman dengan halaman lainnya disebut hyperlink, sedangkan teks yang 

berfungsi sebagai media penghubung disebut hyperteks.
14
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5. Pembelajaran; merupakan komunikasi dua arah yang terjadi antara peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar yang terkait pada sebuah 

lingkungan belajar. Terdapat tiga unsur utama dalam proses pembelajaran 

yaitu peserta didik dan pendidik dengan media sumber belajar.
15

 

6. Al-Islam (Pendidikan Agama Islam); merupakan pembelajaran yang 

mengandung pesan untuk membangun kekuatan iman, kematangan 

spiritual dan pengetahuan tentang agama Islam guna diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai bentuk amalan sholeh.
16

 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah sebuah mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa dengan 

sumber-sumber Agama Islam dan ditransfer  melalui media pembelajaran 

agar tujuan dari  pendidikan Islam dapat tercapai secara efektif dan 

efesien. 

I. Sistematika Penulisan 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang diharapka, manfaat 

penelitian, definisi oprasional dan sistematika penulisan. 
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2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Kajian Pustaka menguraikan variabel pembahasan dan penelitian. Variabel 

yang dibahas yakni makna dari pengembangan multimedia berbasis 

website dalam pemebelajaran Al-Islam. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode penelitian, lokasi penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

4. BAB IV  STRATEGI DAN PROSES PENGEMBANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang proses pengembangan media pembelajaran 

Al-Islam berbasis website dari proses pre-test siswa hingga uji coba 

produk pembelajaran. 

5. BAB V HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh selama proses 

penelitian berlangsung. 

6. BAB VI PENUTUP 

Bab terakhir pada penelitian ini memaparkan kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan adalah rangkuman dari hasil pembahasan dan analisis yang 

menjawab rumusan masalah penelitian, saran berisikan beberapa pendapat 

dan usulan sebagai perbaikan peneliti. 

 


