
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekspektasi ilmu pengetahuan dan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK), 

perubahan masyarakat, pemahaman cara belajar anak, kemajuan media komunikasi dan 

informasi dan lain sebagainya memberi arti tersendiri bagi kegiatan pendidikan. 

Tantangan tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya pendekatan teknologis dalam 

pengelolaan dan pembelajaran. Muhammad Zuhdi, PhD (Direktur Pendidikan dan 

Penelitian Jalan Sehat dan juga Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Jakarta), mengakatan bahwasanya perkembangan ilmu pendidikan dan kemajuan 

teknologi di bidang pendidikan menjadikan dunia pendidikan lebih mampu 

mengoptimalkan berbagai potensi yang ada pada diri peserta didik. Hal ini tidak terlepas 

dari peranan media pendidikan sebagai penghubung antara guru dengan siswa. 

Pentingnya pendekatan teknologis dalam pengelolaan tersebut dimaksudkan agar 

dapat membantu proses pendidikan. Di samping itu pendidikan sebagai bagian dari 

kebudayaan merupakan sarana penerus nilai-nilai dan gagasan-gagasan sehingga setiap 

orang mampu berperan serta dalam transformasi nilai demi kemajuan bangsa dan negara. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, salah satu yang harus 

ada adalah kualitas guru yang berkualitas. Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 

guru yang berkualitas ini adalah guru yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yakni yang memiliki kompetensi  pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi. 



 
 

TIK dalam pembelajaran merupakan tantangan bagi dunia pendidikan. Tuntutan 

dalam menjawab globalisasi pendidikan telah hadir di depan mata. Berbagai perangkat 

komputer beserta koneksinya dapat menghantarkan peserta didik belajar secara cepat dan 

akurat apabila dimanfaatkan dengan benar dan tepat. Untuk itu dibutuhkan sumber daya 

manusia yang tanggap terhadap perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

TIK bukan hanya mengoperasikan komputer saja, namun bagaimana 

menggunakan teknologi untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam proses 

pembelajaran yang semakin kompleks dan berkembang secara dinamis. Menurut Alessi 

dan Trollip et al (dalam Sutrisno, 2011:3), pembelajaran berbasis TIK memiliki banyak 

keunggulan. Salah satunya keunggulan itu berupa penggunaan waktu yang digunakan 

menjadi lebih efektif, bahan materi pelajaran menjadi lebih mudah diakses, menarik dan 

lebih murah biayanya. Selain itu juga, peserta dapat belajar dengan lebih percaya diri 

sesuai dengan caranya sendiri, serta peserta belajar lebih banyak memiliki kesempatan 

bereksplorasi karena termotivasi dengan hadirnya TIK dalam proses pembelajaran. 

Sejalan dengan itu, Yaverbaum, Kulkarni dan Wood (dalam Sutrisno, 2011:4)  

menjelaskan bahwa dengan adanya perangkat komputer beserta koneksinya serta 

tersedianya multimedia dalam pembelajaran dapat memperkaya suasana pembelajaran. 

TIK dapat menyusun pola interaktif yang dapat meningkatkan daya retensi (daya ingat) 

belajar bagi peserta belajar. 

Untuk memahami konsep multimedia pembelajaran, peneliti terlebih dahulu 

menjelaskan pengertian multimedia  dan pembelajaran secara mendalam. Multimedia 

adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, 

grafis, gambar, foto, audiu, vidio dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagai 



 
 

menjadi dua katagore, yaitu : multimedia lineir dan multimedia interaktif (Niken Ariani, 

2010:25). 

Multimedia lineir adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat 

pengontrol apapun yang dapat dioprasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan 

sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan film. 

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa 

yang dikehendaki untuk proses berikutnya. Contoh multimedia interakrif adalah: 

multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi, aplikasi game, dan lain-lain. 

Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi dalam pembelajaran yang utama adalah 

bagaimana siswa belajar. Belajar dalam pengertian aktifitas mental siswa dalam 

berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat 

relatif stabil. Dengan demikian aspek yang menjadi penting dalam aktifitas belajar adalah 

lingkungan. Bagaimana lingkungan ini diciptakan dengan menata unsur-unsurnya 

sehingga dapat mengubah perilaku siswa. Dari uraian di atas, apabila kedua konsep 

tersebut kita gabungkan maka multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi 

multimedia yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, dengan kata lain untuk 

menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) serta dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian  dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses 

belajar terjadi, bertujuan dan terkendali. 

Masalah pembelajaran itu sendiri merupakan masalah yang cukup kompleks dan 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Dari sekian banyak definisi pembelajaran, di sini 



 
 

peneliti mengutip dua definisi yang dianut oleh A. Chaedar Alwasilah (dalam Niken 

Ariani, 2010:4) sebagai berikut: (1) “A relatively permanent change in response 

potentiality which occurs as a result of reinforced practice” dan (2) “a change in human 

disposition or capability, which can be retained, and which is not simply ascribable to 

the process of growth”. Dari dua definisi ini ada tiga prinsip yang layak diperhatikan: 

1. Proses pembelajaran menghasilkan perubahan perilaku anak didik yang relatif 

permanen. Tentunya, dalam proses ini terdapat peran penggiat pembelajaran, 

yakni guru sebagai pelaku perubahan (agent of change). 

2. Anak didik memiliki potensi, gandrung, dan kemampuan yang merupakan 

benih kodrati untuk ditumbuhkembangkan tanpa henti. Oleh karena itu, proses 

pembelajaran seyogianya menyirami benih kodrati ini hingga tumbuh subur 

dan berbuah. Dengan demikian, hasil dari proses belajar mengajarnya adalah 

mengoptimalisasikan potensi diri anak didik sehingga tercapailah dengan 

kualitas yang edial. 

3. Perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh linear sejalan proses 

kehidupan. Artinya, proses belajar mangajar memang merupakan bagian dari 

kehidupan itu sendiri, tetapi ia didesain secara khusus, dan diniati demi 

tercapainya kondisi atau kualitas ideal seperti di atas. 

Dari ketiga hal di atas, tampak bahwa guru berposisi sebagai peran penggiat 

dalam proses optimalisasi diri peserta didik untuk menghasilkan perubahan perilaku yang 

relatif fermanent (kualitas edial). Guru disebut sebagai penggiat, karena dengan 

pertimbangan bahwa peserta didik  adalah orang yang memiliki benih kodrati yang tidak 

terpisah dari lingkungan kehidupannya, maka dalam melaksanakan tugasnya sebagai 



 
 

peran penggiat, guru hendaknya memiliki kemampuan dalam merencanakan dan 

menciptakan lingkungan belajar secara kondusif bagi peseta didiknya. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, guru tidak dipahami sebagai satu-satunya 

sumber belajar, tetapi dengan posisinya sebagai penggiat tadi, ia pun harus mampu 

merencanakan dan menciptakan sumber-sumber belajar lainnya hingga tercipta 

lingkungan belajar yang kondusif. Sumber-sumber belajar selain guru inilah yang disebut 

sebagai penyalur atau penghubung pesan ajar yang diadakan atau diciptakan secara 

terencana oleh guru atau pendidik, biasanya dikenal sebagai “Media Pembelajaran”. 

Dengan demikian, komponen-komponen komunikasi pembelajaran menjadi komunikator, 

kemunikan, pesan dan media. 

Pelaksanaan pembelajaran di SMP 18 Malang telah menggunakan TIK, 

tersedianya ruang multimedia yang dilengkapi dengan laptop, komputer, LCD Projector 

dan Telivisi. Hal ini sesuai dengan visi sekolah yaitu unggul dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Khusus pada mata pelajaran PAI peneliti melakukan observasi selama tiga 

bulan, di kelas peneliti menemukan berbagai respon yang berbeda dari siswa. Ketika 

seorang guru mengajar dengan menggunakan multimedia (LCD Proyektor), proses 

pembelajaran di kelas aktif, siswa sangat antusias memperhatikan penjelasan guru, selain 

itu juga siswa aktif dalam mengikuti pelajaran. Namun ketika guru tidak menggunakan 

multimedia dalam pelajaran, kelas terasa sepi, siswa tidak begitu antusias dalam 

mengikuti pelajaran, banyak siswa yang bercanda, sehingga ruang kelas tidak kondosif.  

Dr. Vermon A. Magnesen (dalam Niken Ariani, 2010:97) menyatakan kita 

belajar, “10% dari apa yang kita baca; 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari 

apa yang kita lihat, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang 

dikatakan, 90% dari apa yang dilakukan.” 



 
 

Konsep Vermon ini menegaskan bahwasanya pembelajaran dengan menggunakan 

teknologi audivisual akan menjamin dalam meningkatkan belajar sebesar 50%, dari pada 

tanpa mempergunakan media. Penerapan multimedia disekelas yang peneliti amati, 

mendapatkan dampak yang positip terutama pada peningkatan hasil belajar siswa, banyak 

siswa yang berada di atas nilai rata-rata standar kelulusan. 

Dari hasil observasi selama tiga bulan, maka peneliti menemukan tiga fenomena 

yang terdapat di SMP 18 Malang itu: 

1. Bahwa pada mata pelajaran PAI, guru agama telah melaksanakan pembelajaran 

dikelas dengan menggunakan multimedia. 

2. Terdapat hasil evaluasi yang sangat memuaskan dengan menggunakan 

multimedia. 

3. Bahwa multimedia dapat menetralisir perilaku pembelajaran yang 

menyimpang, sebagaimana yang di tunjukan siswa kelas VIII H dari yang 

mandel, malas menjadi fokus dan aktif (dalam proses pembelajaran). 

Dari hasil observasi yang menjadi latar belakang masalah ini, maka peneliti 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pembelajaran Bidang Studi PAI Berbasis 

Multimedia di SMP 18 Malang. 

 

 

 

 



 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam 

penelitiaan ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran PAI Berbasis Multimedia di SMP 18 

Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI Berbasis Multimedia di SMP 18 

Malang? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran PAI Berbasis Multimedia di SMP 18 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan mengenai: 

1. Perencanaan pembelajaran PAI Berbasis Multimedia di SMP 18 Malang. 

2. Pelaksanaan pembelajaran PAI Berbasis Multimedia di SMP 18 Malang. 

3. Evaluasi pembelajaran PAI Berbasis Multimedia di SMP 18 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

mengenai pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis mutimedia pada 

SMP 18 Malang. 

Secara empiris, manfaat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan pertimbangan 

kebijakan dalam pengembangan pelaksanaan pembelajaran agama Islam berbasis 

multimedia pada SMP 18 Malang. 



 
 

E. Batasan Istilah 

1. Pembembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar 

2. PAI 

PAI adalah Pendidikan Agama Islam yang merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan siswa agar mampu menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Allah swt, serta berakhlak mulia. Adapun PAI meliputi 

pelajaran al-Qur’an, Aqidah, Akhlak, Fiqih dan Tarikh dan Kebudayaan Islam. 

Dalam penelitian ini proses pembelajaran PAI ini meliputi proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran di SMP 18 Malang dengan menggunakan 

multimedia. 

3. Berbasis Multimedia 

Basis artinya adalah asas, dasar (KBBI, 2007:110). Sedangkan Multimedia adalah 

berbagai jenis sarana; usaha pembangunan untuk– dunia komunikasi, pendidikan, dsb 

mendapat prioritas utama (KBBI, 2007:762) 

Pengertian berbasis multimedia disini adalah proses pembelajaran dengan 

menggunakan sarana multimedia, berupa LCD Proyektor, Video/DVD, dan Televisi 

dalam pembelajaran agama Islam. 

Jadi yang dimaksud dengan judul “Tinjauan terhadap proses pembelajaran PAI 

berbasis multimedia pada SMP 18 Malang” adalah meninjau bagaimana proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam pada SMP 18 Malang dengan menggunakan 

fasilitas multimedia, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. 



 
 

F. Sistematika Penulisan 

Format pembahasan yang terdapat dalam penulisan penelitian ini terbagi dalam 

beberapa bab. Bab-bab itu peneliti urai sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan. Dalam pendahuluan ini peneliti mengutarakan latar 

belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika 

penulisan yang semuanya menjadi gambaran umum dari penelitian ini. 

Bab II yang berisi tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori dari studi ini, 

meliputi: Pembelajaran, Multimedia, Pendidikan Agama Islam, dan Penelitian Terdahulu. 

Bab III berisi tentang metode penelitian diawali dengan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. 

Bab IV merupakan hasil penelitian sesuai yang diharapkan dalam tujuan 

penelitian di lapangan yang berisi latar belakang objek penelitian, penyajian dan analisa  

data. 

Bab V yang merupakan bab terakhir dari penelitian. Dalam bab ini peneliti 

mengemukakan kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan atas kenyataan yang ada 

dilapangan. 

 

 

 

 

 

 


