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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Seiring dengan berkembangnya teknologi transportasi dan informasi, 

dunia pendidikan juga mengalami hal serupa. Menurut Ketut Juliantara, 

dewasa ini, telah terjadi pergeseran paradigma dalam pembelajaran yang 

konvensional, ke arah paradigma konstruktivisme. Menurut pandangan ini 

bahwa pengetahuan tidak begitu saja bisa ditransfer oleh guru ke pikiran siswa, 

tetapi pengetahuan tersebut dikonstruksi di dalam pikiran siswa itu sendiri. saat 

ini guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa (teacher centered), 

tetapi yang lebih diharapkan adalah bahwa pembelajaran berpusat pada siswa 

(student centered). Dalam kondisi seperti ini, guru atau pengajar lebih banyak 

berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran. 1  Oleh sebab itu, peserta didik 

dituntut untuk lebih aktif mencari sumber belajar lain yang sesuai dengan 

materi yang dibutuhkan. Sumber belajar saat ini cukup beragam, mulai dari 

buku yang ada di perpustakaan, lembaga bimbingan belajar, les privat, 

kelompok diskusi, hingga media informasi global berupa internet. 

Utomo Dananjaya dalam bukunya, media pembelajaran aktif 

menjelaskan bahwa, peranan guru sebagai fasilitator juga dituntut untuk kreatif 

menemukan atau menciptakan media yang sesuai dengan metode yang 

digunakan. Media yang efektif bermuatan bermacam-macam pesan (message) 
                                                   
1  Ketut Juliantara, Media Pembelajaran diakses pada tanggal 03 Maret 2011 dari 

www.edukompana.com 
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dan bisa menampung beberapa materi sekaligus.2 Selain itu, Zainal Arief dalam 

makalahnya menjelaskan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.3 

Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat 

perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Namun kenyataanya, 

bagian inilah yang masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Zainal 

Arief menjelaskan bahwa alasan guru yang sering muncul antara lain: 

terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari media 

yang tepat, tidak tersedianya.4 Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap 

guru telah membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam hal 

media pembelajaran. Sesungguhnya betapa banyak jenis media yang bisa 

dipilih, dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi waktu, biaya 

maupun tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Setiap jenis media memiliki 

karakteristik tertentu yang perlu dipahami, sehingga dapat memilih media yang 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. 

Berdasarkan uraian di atas dan pemantauan peneliti saat berkunjung ke 

lokasi penelitian, yakni di SMP Muhammadiyah 4 Malang, pembelajaran pada 

mata pelajaran Al-Islam telah menggunakan media pembelajaran multimedia, 

sehingga suasana pembelajaran menjadi, aktif, efektif, kreatif dan 

                                                   
2 Utomo Dananjaya, Media Pembelajaran Aktif, (Bandung: Nuansa, 2010) hal. 18 
3 Zainal Arief, "Media Pembelajaran" (Makalah yang disajikan pada Diktat Guru Mata Pelajaran 

PAI SMP, Batu. 26 November, 2010) hal. 1 
4 Ibid 



3 
 

menyenangkan. Selain itu, suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 

karena guru mata pelajaran Al-Islam mampu menerapkan media dan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Berpijak pada realita di atas, maka muncul pemikiran untuk mengkaji 

penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Al-Islam) di SMP Muhammadiyah 4 Malang dan mengadakan penelitian yang 

berkaitan dengan IMPLEMENTASI MEDIA PEMBELAJARAN PADA 

MATA PELAJARAN AL ISLAM DI SMP MUHAMMADIYAH 4 MALANG. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

meliputi: 

1. Bagaimana implementasi media pembelajaran multimedia pada mata 

pelajaran Al-Islam kelas 8 semester genap di SMP Muhammadiyah 4 

Malang? 

2. Bagaimana respon siswa kelas 8 terhadap implentasi media pembelajaran 

multimedia pada mata pelajaran Al-Islam kelas 8 semester genap di SMP 

Muhammadiyah 4 Malang? 

 

 

 

 

 



4 
 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan masalah di atas, maka tujuan yang ingi dicapai dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Mendeskripsikan implementasi media pembelajaran multimedia pada mata 

pelajaran Al-Islam kelas 8 semester genap di SMP Muhammdiyah 4 

Malang. 

2. Mendeskripsikan respon siswa kelas 8 terhadap implementasi media 

pembelajaran multimedia pada mata pelajaran Al-Islam kelas 8 semester 

genap di SMP Muhammadiyah 4 Malang. 

 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

Dengan diadakannnya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat 

bagi: 

1. SMP Muhammadiyah 4 Malang, agar dapat dijadikan sebagai masukan 

dan bahan pertimbangan dalam pengimplementasian media pembelajaran 

al-Islam 

2. Guru mata pelajaran al-Islam, dapat digunakan sebagai pijakan 

pengembangan pendidikan, khususnya pada mata pelajaran al-Islam. 

3. Penulis, untuk menghembangkan cakrawala berpikir dan wawasan praktis 

sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni selama ini. 
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E. BATASAN ISTILAH 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengkaji isi skripsi ini, maka 

penulis perlu menguraikan batasan masing-masing istilah yang digunakan 

dalam judul. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan antara lain: 

1. Implementasi 

Implementasi dalam Kamus Umum Bahasa Indonsia diartikan: Penerapan, 

Pelaksanaan.5 

2.  Media Pembelajaran 

Dalam pembahasan ini, ada tiga hal yang akan dibicarakan, yaitu:  

a. Pengertian Media 

Arif S. Sadiman dalam bukunya, media pendidikan, mengatakan bahwa 

media secara bahasa berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk 

jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar, sedangkan 

secara istilah media berarti perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan.6 

b. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Abdullah, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja 

melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki 

guru untuk mencapai tujuan kurikulum.7 

Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian media pembelajaran 

secara umum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran agar mencapai tujuan kurikulum. 
                                                   
5 Depdikbud, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) Cet. 9 hal.374 
6 Arif S. Sadiman, et al,. Media Pendidikan (Jakarta: Rajawali, 1986), Hal 6 
7 Abdullah, Pengertian Belajar, diakses pada tanggal 03 Maret 2011 dari http://www.smunet.com 
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3.  Pengertian Multimedia 

Secara etimologi multimedia berarti "bermacam-macam jenis sarana atau 

media". 8  Multimedia secara umum dapat diartikan sebagai media yang 

terdiri dari berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan 

animasi yang dapat memberikan berbagai macam pesan.9 

4.  Pendidikan Al- Islam 

Berdasarkan Majlis Dikdasmen Muhammadiyah Jawa Timur, pendidikan 

Al-Islam (Al-Islam) adalah sebuah mata pelajaran yang disajikan di 

sekolah-sekolah Muhammadiyah pada jenjang SMP untuk mengantarkan 

peserta didik memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam secara 

benar.10 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Keseluruhan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Kontribusi Penelitian, Batasan Istilah, Sitematika 

Pembahasan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka; Media Pembelajaran dan Ruang Lingkupnya 

Konsep Mata Pelajaran Al-Islam, Implementasi Media 

Pembelajaran. 

                                                   
8 Peter Salim, Yeny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern Englis Press 

edisi ke I, 1991, hal. 523 
9 Abdul Wahab, Multimedia Sebagai Media Pembelajaran lnteraktif, diakses pada tanggal 12 

April 2011 dari http://www.blog-indonesia.com/biog-archive-12266-81.html 
10 Majlis Dikdasmen PWM Jawa Timur, Kurikulum dan Silabus 2005 al-Islam untuk SMP/MTs, 

(Malang: UMM Press, 2005) hal. 2 
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BAB III : Metode Penelitian; Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik 

Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV : Hasil Penelitian; Deskripsi Obyek Penelitian, Penyajian Data,  

BAB V : Penutup, Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


