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ABSTRAK 

 

 
IMPLEMENTASIPEMBELAJARANPAIBERBASISMULTIMEDIADISMPPGR

I4 BANDARLAMPUNG 

 

 
Oleh:MeriApriyani 

 
Peneliti memperoleh informasi bahwa pendidik sudah pernah menggunakan media pembelajaran 

AudioVisualsaatprosesbelajar mengajaryangselamainitelahberlangsungsecaradaring. Pendidik 

merasa diantara semua media yang sudah digunakan media audio visual merupakan media yang 

sangatmembantupendidikdalammenyampaikanmateripembelajaran,pendidikmerasapesertadidikbisam

engikuti proses pembelajaran dengan baik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat minat 

belajarpeserta didik dengan pengimplementasian media pembelajaran Audio Visual tepatnya pada 

pembelajarantematik yang sekarang sedang diterapkan di sekolah SMP PGRI 4 Bandar 

Lampung.Peneliti mengunakanpenelitian kualitatif dengan data deskriptif.Sumber data dalam 

penelitian ini adalah Pendidik dan pesertadidik di SMP PGRI 4 Bandar Lampung.Teknik 

pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara,dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, 

pelaksanaan menggunakan mediaaudio visual sudah berjalandengan baik sesuai dengan cara 

menggunakan media audio visual sesuai dengan langkah langkah yang ada.Media Audio visual yang 

digunakan sudah sesuai dengan peran fungsi dan manfaat media audio visualyaitu berperan sebagai 

sarana proses belajar menjadi lebih mudah dalam memahami objek, peristiwa,ataupun materi yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, berfungsi untuk mengarahkan perhatian peserta didikuntuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran, mendukung pelaksanaan proses pembelajaran untuk 

mencapaitujuanpembelajaran dan bermanfaatdalammenyampaikan materiyang lebih jelas,metode 

pengajaranlebih variatif tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuntunan pendidik, peserta 

didik akan lebihbanyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian Pendidik, 

tetapi lebih aktif dandapat mengamati, melakukan sesuatu, mendemonstrasi serta memerankan 

sehingga pembelajaran lebihmenarikperhatianpesertadidik. 

 
KataKunci:MediaPembelajaranAudioVisual, PenerapanPembelajaran 
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MOTTO 

 

                         

                        

 

Artinya: Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu 

semuanya pergi (kemedan perang). Mengapa sebagian dari 

setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk 

memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar 

mereka dapat menjagadirinya.(Q.SAttaubah:122)
1 

  

                                                             
1Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung: Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2004). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PenegasanJudul 

 

Judul skripsi ini adalah ”IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

BERBASIS MULTIMEDIA DI SMP PGRI 4 

BANDARLAMPUNG” untuk menghindari kesalahfahaman 

dalam memahami maksud judul skripsi, diperlukan penegasan 

judul pada kalimat yang dianggap perlu sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai 

pelaksanaan, penerapan atas suatu teori.
1
 

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran agama (secara umum) merupakan 

pembelajaran yang wajib ada pada setiap jenjang 

pendidikan, mulai dari tingkat usia dini sampai pada 

tingkat perguruan tinggi. Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada madrasah dijabarkan menjadi 

empat mata pelajaran yakni akidah akhlak, al-quran 

hadits, fikih dan sejarah kebudayaan Islam. 

Sedangkan disekolah Pembelajaran Agama Islam 

hanya dijabarkan dalam satu mata pelajaran yang 

nama pendidikan agama islam dan budi pekerti. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

dasarnya bertujuan untuk menanamkan nilai spiritual 

kepada siswa. Keberadaannya berfungsi untuk 

membentuk kepribadian seorang yang beragama 

                                                     
1Nurdi Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2002), 70. 
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Islam, beriman dan juga bertakwa kepada Allah Swt. 

Sehingga bentuk dari Pembelajaran Agama Islam ini 

bukan hanya berbentuk tataran konsep saja, 

melainkan juga berbentuk praktik yang dalam hal ini 

menuntut seseorang agar terampil dan terbiasa 

melaksanakan ibadah-ibadah yang diajarkan dalamI 

slam.
2
 

3. Multimedia 

Pada awal tahun 1990, multimedia berarti 

kombinasi dari teks dengan dokumenimage. Contoh 

lainnya, penggunaan slide 35 mm dengan rekaman 

audio merupakan bentuk multimedia. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Vaughan mengatakan bahwa 

multimedia merupakan kombinasi antara teks, seni, 

suara, animasi, dan video yang disampaikan melalui 

komputer atau peralatan elektronik dan digital. 

Sedangkan McLeod, menjelaskan bahwa kata 

multimedia digunakan untuk mendeskripsikan suatu 

sistem yang terdiri dari hardware, software, dan 

peralatan seperti televisi, monitor, optikal disc atau 

sistem display yang digunakan untuk tujuan 

menyajikan video atau presentasi. 

Setiap objek multimedia memerlukan cara 

penanganan tersendiri, dalam hal kompresi data, 

penyimpanan, dan pengambilan kembali untuk 

digunakan. Multimedia terdiri dari beberapa objek, 

yaitu teks, grafik, image, animasi, audio, video, dan 

link interaktif. 

Menurut wina sanjaya, media audio visual ialah 

media yang mempunyai unsur suara yang dapat 

didengar dan unsur gambar yang dapat dilihat. 

Misalnya seperti, rekaman, video, slide, suara, dan 

sebagainya. Selain itu, menurut Themistoklis 

                                                     
2Masruroh Lubis, Dairina Yusri, and Media Gusman, “Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Berbasis E-Learning (Studi Inovasi Pendidik MTS. PAI Medan Di 
Tengah Wabah Covid-19),” Fitrah: Journal of Islamic Education 1, no. 1 (2020): 7, 

https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.1. 
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Semenderiadis media audio visual mempunyai peran 

guru dan peserta didik mempunyai peran penting 

dalam proses pendidikan. Media audio visual 

memberikan banyak stimulus kepada peserta didik, 

karena sifat audio-visual/suara-gambar. Audio-visual 

memperkaya lingkungan belajar, memelihara 

eksplorasi, eksperimen dan penemuan, dan untuk 

mengembangkan pembicaraan dan mengungkapkan 

pikirannya.
3 

Beberapa pendapat para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa media audio-visual merupakan 

media yang terdiri dari unsur suara (audio) yang dapat 

didengar dan unsur gambar (visual) dapat dilihat. 

Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk 

dapat menerima pesan pembelajaran melalui 

pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan 

menciptakan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. 

 

Berdasarkan penegasan istilah diatas, dapat 

diketahui bahwa judul proposal skripsi ini adalah 

studi lapangan tentang Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Berbasis Multimedia yang 

diterapkan di SMP PGRI 4 Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa 

                                                     
3Joni Purwono et al., “Penggunaan Media Audio-Visual Pada Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan”, Vol. 2 No. 

2 (2014), h. 127–144, tersedia pada http://jurnal.fkip.uns.ac.id (2014). 
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dan Negara.
4
 Adapun tujuan pendidikan nasional dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut 

dinyatakan “Berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab”. 

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, 

banyak hal yang perlu diperhatikan saat proses pembelajaran, 

diantaranya guru, kurikulum dan media pembelajaran.Guru 

merupakan penentu baik buruknya suatu sekolah. Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kurikulum 

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelengaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Media pembelajaran merupakan 

sarana perantara yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran berfungsia untuk 

memudahkan guru dan siswa dalam memahami materi 

pelajaran yang dibahas. 

Hakikat pembelajaran ideal pada dasarnya dapat dilihat 

melalui proses pembelajaran yang dilakukan tidak hanya 

tertuju pada nilai yang dicapai siswa, namun bagaimana 

proses pembelajaran tersebut mampu memberikan 

kebermaknaan bagi siswa. Dalam penyelengaraan pendidikan, 

sekolah hendaknya bisa menyediakan lingkungan yang 

kondusif, aman, dan nyaman bagi peserta didiknya, agar 

terjadi proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Selain 

itu lembaga pendidikan hendaknya mampu menyediakan 

sarana prasarana yang memadai dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran.
5
 Pembelajaran yang baik salah 

                                                     
4Undang-

UndangNomor20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasional,Pasal1Ayat1. 
5Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 
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satunya menggunakan multimedia. Tidak bisa dipungkiri 

peserta didik memiliki minat, bakat, kemampuan serta gaya 

belajar yang berbeda-beda. Melalui multimedia dirasa mampu 

meningkatkan efektivitas pembelajaran. Multimedia dapat 

menampilkan teks, gambar, audio, audio-visual serta 

bersamaan dalam satu waktu. Selain itu, multimedia dapat 

memberikan penjelasan konsep yang bersifat abstrak atau sulit 

dijelaskan hanya dengan kata-kata saja, namun penjelasan 

tersebut juga memerlukan media tambahan berupa gambar, 

audio dan lain sebagainya. 

Generasi milenial diuntungkan dengan kemajuan 

teknologii nformasi. Hanya saja penggunaan teknologi perlu 

pengendalian untuk menghindari efek negatif. Sebagai 

generasi milenial yang hidup di era digital seperti saat ini, 

kebutuhan dan aktivitas yang serba cepat menuntut untuk 

tidak lepas dari perkembangan teknologi. Maka dari itu, 

generasi milenial dituntut untuk meningkatkan kapasitas. 

Industri dan institusi pendidikan   harus peduli pada isu 

tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) 

Indonesia agar menguasai teknologi digital. Kegiatan 

pembelajaran monoton dikelas menjadi musuh utama gairah 

belajar siswa karena hal tersebut dinilai membosankan. 

Dengan demikian, tenaga pendidik memiliki tantangan untuk 

mampu merangsang kecakapan abad 21 (kritis, kreatif, 

komunikatif, dan kolaboratif) saat proses pembelajaran dan 

pemecahan masalah dalam kehidupan nyata, serta guru harus 

bisa mendorong fleksibilitas belajar siswa diluar kelas. 

Abad ke-21 yang dikenal sebagai era globalisasi, salah satu 

cirinya dalam berbagai aspek memperhitungkan daya saing 

melalui standar mutu. Agar dapat meningkatkan sumber daya 

manusia, maka harus meningkatkan kualitas mutu pendidikan 

nasional. Kinerja guru yang dapat meningkatkan kualitas  

mutu pendidikan nasioanl yang baik dapat meningkatkan 

sumber daya manusia.Dengan demikian, sudah seharusnya 

para guru harus berusaha mewujudkan diri menjadi guru yang 

                                                                                                                 
5. 
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berstandar. Standar guru saat ini, salah satunya harus mampu 

memanfaatkan berbagaii novasi dalam ICT (Information and 

Comminication Technologies).
6
 Selain itu, guru juga dituntut 

menguasai kompetensi kognitif, kompetensi sosial-behavioral 

dan kompetensi teknikal. 

Multimedia merupakan tuntutan era digital, meskipun 

demikian masih banyak guru yang belum menggunakan 

multimedia dalam pembelajaran. Namun jika dikaitkan pada 

masa pandemi sekarang justru guru dituntut menguasai 

multimedia dalam pembelajaran. Banyak kendala yang 

dihadapi dalam penggunaan multimedia pembelajaran 

tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi dapat berasal dari 

dalam diri guru dan dari luar guru itu sendiri. Kendala dari 

dalam diri guru seperti belum menguasai penggunaan 

multimedia, belum mengetahui kriteria pemilihan multimedia 

dan prosedur pemilihan multimedia serta kurangnya 

kemampuan dalam mendesain multimedia. Sedangkan 

kendala dari luar guru dapat berupa minimnya sarana 

prasarana yang tersedia disekolah dan kurangnya dana yang di 

alokasikan dalam pengadaan multimedia pembelajaran.
7
 

Pembelajaran melalui multimedia adalah pembelajaran yang 

didesain dengan menggunakan berbagai media secara 

bersamaan seperti teks, gambar (foto),suara (audio) dan lain 

sebagainya yang semuanya saling bersinergi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Media audio 

visual adalah media yang dikombinasikan dengan penggunaan 

suara. Dilihat dari sifat pesan yang diterimanya audio visual 

ini menerima pesan verbal-non verbal. Pesan verbal yakni 

bahasa lisan atau kata-kata sedangkan non verbal adalah 

bunyi-bunyian dan vokalisasi seperti gerutuan, guman, musik, 

dan lain-lain.Tujuan media audio visual untuk dapat 

membantu terjadinya komunikasi dan menciptakan suasana 

yang tidak monoton dan menjenuhkan. 

Kegiatan Pembelajaran di SMP PGRI 4 Bandar Lampung 

                                                     
6Leli Halimah, Keterampilan Mengajar Sebagai Inspirasi Untuk Menjadi Guru 

Yang Excellent Di Abad Ke-21 (Bandung: Bandung: Refika Aditama, 2017), 10. 
7Nur Haina, “Pembelajaran Berbasis Multimedia” (Meri Apriyani, 2021). 
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dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Seorang pendidik 

memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan 

pembelajaran peserta didik. Tetapi kenyataannya masih 

terdapat kelemahan dalam proses pembelajaran yaitu suasana 

pembelajaran yang pasif. Suasana yang demikian itu harus 

ditransformasikan ke dalam suasana pembelajaran yang 

kondusif dan memfasilitasi penguatan daya kritis para peserta 

didik melalui berbagai kondisi dan pengembangan wawasan 

yang diperkuat oleh pendekatan-pendekatan metodologis. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP PGRI 4 

Bandar Lampung seringkali dianggap kurang menarik bagi 

peserta didik. Sebenarnya bukan karena materi yang tidak 

penting, tetapi kurang menariknya cara penyampaian materi 

agama islam oleh pendidik.
8
 Sehingga dengan demikian Guru 

di SMP PGRI 4 Bandar Lampung harus terus meningkatkan 

kompetensinya dalam mengelola komponen-komponen sistem 

pembelajaran. Salah satu komponen sistem pembelajaran yang 

harus dioptimalkan penggunaannya dalam proses 

pembelajaran adalah multimedia yang merupakan salah satu 

jenis dari komponen sistem pembelajaranya itu media 

pembelajaran. 

Guru Pendidikan Agama Islam di SMP PGRI 4 Bandar 

Lampung menggunakan multimedia dalam pembelajaran 

dengan menggunakan media aplikasi WhatssAp, seperti 

bentuk teks, dan suara. Namun tidak sepenuhnya guru di SMP 

PGRI 4 Bandar Lampung menggunakan Multimedia dengan 

baik, karena minimnya pengetahuan guru dalam penggunaan 

multimedia dalam pembelajaran. Untuk mendukung bahan 

ajar yang disampaikan, Guru di SMP PGRI 4 Bandar 

Lampung mengakses situs-situs yang sesuai dengan materi 

pelajaran pada saat itu.
9
 Guru Pendidikan Agama Islam di 

SMP PGRI 4 Bandar Lampung menggunakan beberapa 

multimedia dalam melaksanakan pembelajaran yaitu, teks dan 

                                                     
8
Nur Hasanah, “Pembelajaran Berbasis Multimedia”, (Meri Apriyani, 

2021). 
9
Nur Hasanah. 
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suara (audio). 

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik dan bermaksud 

mengadakan penelitian lebih lanjut dengan fokus kajian pada 

Penerapan Pembelajaran PAI berbasis Multimedia Di SMP 

PGRI 4 Bandar Lampung. 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

 

Setelah melakukan penjajakan awal, maka situasi sosial yang 

ditetapkan sebagai tempat penelitian adalah SMP PGRI 4 

Bandar Lampung. Sebagai situasi sosial SMP PGRI 4 Bandar 

Lampung (place) terdapat guru dan siswa (actor) dan kegiatan 

Pembelajan Berbasis Multimedia yang dilaksanakan (activity). 

Maka fokus penelitian skripsi ini diarahkan pada 

Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis Multimedia di SMP 

PGRI 4 Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana implementasi Pembelajaran PAI Berbasis 

Multimedia di SMP PGRI 4 Bandar Lampung? 

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Pembelajaran PAI Berbasis Multimedia di SMP PGRI 4 

Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui Implementasi Pembelajaran PAI 

Berbasis Multimedia di SMP PGRI 4 Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis Multimedia di 

SMP PGRI 4 Bandar Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan membantu peserta didik untuk 

mengatasi masalah yang dialaminya mengenai pembelajaran 

PAI. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi diri 

untuk terus meningkatkan dan menerapkan multimedia dalam 

metode mengajar. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada beberapa 

hasilkarya terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian 

ini. Adapun hasil-hasil karya tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Khanif, dengan judul 

penelitian “Penggunaan Multimedia Dalam Pembelajaran 

Sejarah Budaya Islam Di Mts Negeri 1 Banyumas”. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut ditekankan dalam 

penggunaan multimedia pembelajaran di kelas pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Beberapa media 

yang digunakan berupa media gambar, film, audio dan 

video. Adapun penelitian ini difokuskan terhadap 

pembelajaran PAI berbasis multimedia. 

Kaitan penelitian Achmad Khanif dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang multimedia, namun 

penelitian Achmad Hanif baru sebatas meneliti 

pembelajaran SKI saja, sedangkan penelitian ini 

mengkaji pembelajaran PAI yang meliputi (Qur’an 

Hadits, AkidahAkhlak, Fiqih dan SKI) berbasis 

multimedia. 

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Rifkin Nisa Makhfudzoh, 

dengan judul penelitian “Penerapan Multimedia Sebagai 

Media Pembelajaran Pada Bidang Studi Aqidah Akhlak 

Siswi Kelas VII Mts Putri NWN armada”. Adapun 

kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: 

a.  Penggunaan multimedia pada bidang studi Aqidah 

Akhlak dibagi menjadi duaya itu menggunakan 
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multimedia didalam kelas dan dilaboratorium 

komputer. 

b. Pada proses pelaksanaan multimedia dikelas 

menggunakan alat bantu berupa LCD, audio serta 

laptop. 

c. Proses pembelajaran diruang laboratorium komputer 

lebih mengarah kepada pembelajaran secara mandiri 

dan sebagai tambahan materi. 

 

Kaitan penelitian Rifkin Nisa dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang multimedia, 

namun penelitian Rifkin Nisa baru sebatas meneliti 

pembelajaran Aqidah Akhlak dan multimedia yang 

digunakan di dalam kelas serta di laboratorium 

komputer, sedangkan penelitian ini mengkaji 

pembelajaran PAI yang meliputi (Qur’an Hadits, 

Akidah Akhlak, Fiqihdan SKI) berbasis multimedia. 

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naharuddin Arsyad 

dan Fatmawati, dengan judul penelitian “penerapaan 

media pembelajaran berbasis multimedia interaktif 

terhadap mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang”. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan menerapkan media pembelajaran 

berbasis multimedia interaktif dapat meningkatkan hasil 

belajar mahasisiwa pada materi sejarah peradaban 

romawi kuno. Sedangkan penelitian ini di fokuskan 

terhadap pembelajaran PAI berbasis multimedia. 

Kaitan penelitian Maya Eka dengan penelitian ini sama-

sama mengkaji tentang multimedia, namun penelitian 

Muhmammad Naharuddin Arsyad dan Fatmawati baru 

sebatas meneliti media pembelajaran berbasisi 

multimedia interaktif dapat meningkatkan hasil belajar 

mahasisiwa pada materi sejarah peradaban romawi 

kuno,sementara garis besar penelitian ini pembelajaran 

PAI yang meliputi (Qur’an Hadits, Akidah Akhlak, Fikih 

dan SKI) berbasis multimedia. 
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4. Skripsi yang ditulis oleh Ami Saputra, dengan judul 

penelitian “Penggunaan Multimedia Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VII D 

Pada Mata Pelajaran PAI Di SMPN 1 Way Krui 

Kabupaten Pesisir Barat”. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah dengan penggunaan multimedia dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik terhadap mata 

pelajaran PAI kelas VII D di SMPN 1 Way Krui Pesisir 

Barat. Hal ini dapat diketahui dengan adanya peningkatan 

hasil belajar peserta didik sebanyak 87.5%. hasil belajar 

peserta didik mulai meningkat dari setiap siklus, siklus I 

58.3%, dan siklus II87.5% dengan jumlah 24 peserta 

didik. Sedangkan penelitian ini di fokuskan terhadap 

pembelajaran PAI berbasis multimedia. 

Kaitan penelitian Ami Saputra dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama mengkaji tentang multimedia, namun 

penelitian Ami Saputra hanya sebatas meneliti hasil 

belajar peserta didik dalam penggunaan multimedia, 

sementara garis besar penelitian ini adalah pembelajaran 

PAI yang meliputi (Qur’an Hadits, Akidah Akhlak, Fikih 

dan SKI) berbasis multimedia. 

 

5. Tesis yang ditulis oleh Muammar, dengan judul 

penelitian “Penggunaan Media Pembelajaran Dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Aqidah Akhlak Pada Siswa 

MTs DDI Pacongang Pinrang”. Adapun kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah penggunaan media 

pembelajaran pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. Jenis 

media yang digunakan berupa media audio, visual, audio 

visual dan lab komputer, sedangkan penelitian ini 

dipusatkan pada penerapan pembelajaran PAI berbasis 

multimedia. 

Kaitan penelitian Muammar dengan penelitian ini adalah 

sama-sama mengkaji tentang multimedia, namun 

penelitian Muammar mendalami penerapan media 

pembelajaran ada mata pelajaran Aqidah Akhlak berupa 
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media audio, visual, audio visual dan lab komputer, 

sedangkan penelitian ini di fokuskan pada pembelajaran 

PAI yang meliputi (Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih 

dan SKI) berbasis multimedia. 

 

H. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

berbasis studi deskriptif. Maksudnya metode ini bertujuan 

untuk menguraikan secara apa adanya yang terjadi sesuai 

fakta dan temuan dilapangan.
10

 Sedangkan metode penelitian 

dapat diartikan secara sadar bahwa merupakan suatu cara 

untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan kegunaan 

tertentu.
11

 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu 

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada 

metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Peneliti memilih menggunakan 

pendekatan kualitatif karena kativitas yang diteliti 

merupakan proses pembelajaran PAI berbasis multimedia. 

     Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Di dalam kualitatif peneliti mencoba 

untuk mencermati individu atau sebuah unit secara 

mendalam. Peneliti mencoba menemukan semua variabel 

penting yang melatarbelakangi timbulnya serta 

perkembangan variabel tersebut.
12

 Dalam penelitian ini 

peneliti hanya melihat satu fenomena dalam suatu institusi, 

yaitu di SMP PGRI 4 Bandar Lampung. Penelitian ini 

mengkaji secara rinci bagaimana Implementasi 

                                                     
10Fadjrul Hakam Chozin, Cara Mudah Menulis Karya Tulis Ilmiah (Moloeng: 

Alpa, 2018), 5. 
11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 3. 
12Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

238. 
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Pembelajaran PAI Berbasis Multimedia dan apa sajakah 

faktor yang mempengaruhi Implementasi Pembelajaran 

PAI Berbasis Multimedia di SMP PGRI 4 Bandar 

Lampung. 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu hasil atau tulisan karya penelitian 

teoritik dan orisnil, sumber data ini merupakan 

deskripsi langsung tentang kenyataan yang dibuat 

individu pertama kali. 

Data primer adalah data yang di peroleh secara 

langsung (nara sumber). Data primer dalam skripsi ini 

adalah hasil wawancara dan observasi peneliti dengan 

nara sumber. Data primer peneliti yaitu: Kepala 

sekolah, Guru, dan Peserta didik di SMP PGRI 4 

Bandar Lampung. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

di peroleh peneliti secara tidak langsung atau data yang 

di peroleh peneliti dari data yang sudah ada. Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip yang di 

publikasikan atau yang tidak di publikasikan. Data 

sekunder dalam skripsi ini berupa catatan, laporan 

historis berdirinya sekolah SMP PGRI 4 Bandar 

Lampung dan lain-lain yang terkait dengan judu lskripsi 

ini. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi berperan serta wawancara dan dokumentasi. 

Teknik tersebut digunakan peneliti, karena fenomena akan 

dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila penelitian 

melakukan interaksi dengan subyek penelitian dimana 

fenomen atersebut berlangsung. 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu.Percakapan itu dilakukan olehdua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. 

Wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
13

 

Teknik wawancara ini digunakan untuk mendalami 

tentang Implementasi PembelajaranPAI Berbasis 

Multimedia di SMP PGRI 4BandarLampung.Metode 

ini diajukankepada: 

1) Guru PAI di SMP PGRI 4 Bandar Lampung yang 

merupakan informan kunci dalam penggalian data, 

karena guru PAI adalah orang yang dekat dan 

mengetahui yang menjadi fokus penelitian. 

2) Siswa di SMP PGRI 4 Bandar Lampung yang 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran di SMP 

PGRI 4 Bandar Lampung. 

3) Kepala sekolah SMP PGRI 4 Bandar Lampung 

selaku penanggungjawab utama dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran berbasis 

multimedia. 

4) Staf kurikulum di SMP PGRI 4 Bandar Lampung 

yang mengetahui tentang seluk beluk pembelajaran 

di SMP PGRI 4 Bandar Lampung. 

 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap segala yang tampak pada obyek 

                                                     
13

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. 
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penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui letak 

geografis, lingkungan sekolah, ruang kelas dan 

Penerapan Pembelajaran PAI Berbasis Multimedia di 

SMP PGRI 4 Bandar Lampung. Hasil observasi dalam 

penelitian ini merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif. Observasi yang dilakukan 

adalah mengamati proses pembelajaran PAI di SMP 

PGRI 4 Bandar Lampung. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.
14

 Metode ini 

digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai 

sejarah dan perkembangan SMP PGRI 4 Bandar 

Lampung, jumlah siswa SMP PGRI 4 Bandar 

Lampung, serta keadaan sarana dan prasarana yang 

tersedia di SMP PGRI 4 Bandar Lampung. 

Pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini dicatat 

dalam format transkip dokumentasi. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis data kualitatif model Miles and 

Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display 

danconclusion drawing/verification. 

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan 

memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

                                                     
14

Sugiyono. 
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hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal 

ini data-data yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang masih kompleks 

mengenai implementasi pembelajaran PAI berbasis 

multimedia di SMP PGRI 4 Bandar Lampung, 

kemudian direduksi dengan memilih dan memfokuskan 

pada hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus dan 

rumusan masalah. 

 

b. Penyajian Data 

Merupakan proses penyusunan informasi yang komples 

ke dalam suatu bentuk yang sistematis agar lebih 

sederhana dan dapat dipahami maknanya. Setelah 

makna direduksi, kemudian data-data mengenai 

penerapan pembelajaran PAI berbasis multimedia di 

SMP PGRI 4 Bandar Lampung dirangkai dalam satu 

kesatuan berdasarkan urutan rumusan masalah, setelah 

itu disajikan dalam bentuk naratif. 

 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Yaitu analisis data terus menerus baik selama maupun 

sesudah pengumpulan data, sehingga penarikan 

kesimpulan dapat menggambarkan pola yang terjadi. 

Memberikan kesimpulan awal bisa dimulai dari masa 

penelitian atau masa pengumpulan data-data berupa 

wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai 

pembelajaran PAI berbasis multimedia di SMP PGRI 4 

Bandar Lampung. Namun kesimpulan itu bisa berubah 

jika data-data yang dikumpulkan kurang valid. Maka 

perlu dibuat lagi kesimpulan akhir setelah penelitian 

mengenai pembelajaran PAI berbasis multimedia di 

SMP PGRI 4 Bandar Lampung telah berakhir. 

 

  



 17 

I. Sitematika Pembahasan 

 

Untuk mempermudah penulisan penelitian dan agar dapat 

dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika 

pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, dibagi menjadi 

lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang 

slaing berkaitan satu smaa lain. Sistematika selengkapnya 

sebagai berikut: 

 

Bab I      Berisi pendahuluan, pendahuluan ini berfungsi 

sebaqgai pola dasar pemikiran penulis dalam 

menyusun skripsi yang menggambarkan secara 

umum kajian ini, yang isinya pertama, membahas 

penegasan judul, kedua, latar belakang masalah 

mengapa peneliti mengambil judul skripsi tersebut, 

ketiga, fokus dan sub-fokus penelitian yang 

terdapat dalam situasi sosial, keempat, rumusan 

masalah yaitu membahas rumusan-rumusan 

masalah yang diambil dari latar belakang dan 

fokus penelitian, kelima, tujuan penelitian yaitu 

membahas sasaran yang akan dicapai dalam 

penelitian, sesuai dengan fokus penelitian yang 

telah dirumuskan dalam rumusan masalah, 

keenam, manfaat penelitian yaitu membahas 

manfaat penelitian baik secara teoristis maupun 

praktis, ketujuh, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, kedelapan, metode penelitian, kesembilan, 

sistematika pembahasan, sistematika pembahsan 

menjelaskan tentang alur bahasan sehingga dapat 

diketahui logika penyusunan skripsi dan koherensi 

antara bab satu dengan bab lainnya dengan 

demikian merupakan pengantar penelitian ini. 

 

Bab II  Berisi tentang landasan teori, karena dalam 

penelitian kualitatif bertolak dari data, 

memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan 

penjelas dan berakhir dengan suatu teori, oleh 
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karenaitu ditulis berdasarkan data yang ditemukan 

melalui proses penelitian (proses induktif). 

 

Bab III  Deskripsi Objek Penelitian, kajian ini 

menggambarkan profil data penelitian. Yang isinya 

pertama, identitas sekolah, kedua, visi,misi dan 

tujuan satuan pendidikan, ketiga, data jumlah 

siswa dan rombongan belajar (Rombel), keempat, 

data jumlah ruang dan kondisinya, kelima, data 

jumlah mobeler dan kondisinya, keenam, data 

tenaga pendidik (guru) berdasarkan status, jenis 

kelamin dan pendidikan, ketujuh, data tenaga 

kependidikan (karyawan), dan yang kedelapan, 

data sarana lainnya. 

 

Bab IV  Merupakan hasil penelitian sesuai yang 

diharapkan dalam tujuan penelitian dilapangan 

yang berisi tentang analisis data penelitian dan 

temuan penelitian. 

 

Bab V  Merupakan bab terakhir dari penelitian. Dalam 

bab ini peneliti mengemukakan kesimpulan dan 

saran-saran yang didasarkan atas kenyataan yang 

ada dilapangan 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Media pembelajaran 

     Media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat 

bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal 

ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar 

dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar 

sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Seiring berkembangnya 

zaman yang ditunjang dengan hadirnya teknologi dan 

informasi, menyebabkan dunia pendidikan juga mengalami 

perubahan.Telah banyak ditemukan media pembelajaran 

untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.Sehingga hal 

ini juga berpengaruh dalam metode yang digunakan para 

pengajar.
1
 

     Media berfungsi untuk menghubungkan informasi dari 

satu pihak ke pihak lain. Sedangkan dalam dunia 

pendidikan kata media disebut media pembelajaran. Media 

Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses 

belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan 

minat siswa untuk belajar. 
2
 Gagne dan Briggs  secara 

eksplisit mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup 

alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan 

isi bahan ajar. Dari kedua pengertian tersebut, media 

merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan 

materi pembelajaran. Alat ini dapat berupa alat grafik, 

visual, elektronik dan audio yang digunakan untuk 

mempermudah informasi yang disampaikan kepada siswa 

     Berdasarkan definisi diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa pengertian media pembelajaran adalah alat 

bantuyang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

                                                     
1Rodhatul Jennah, Media Pembelajaran, Media Pembelajaran, 2009. 
2Ni Luh and Putu Ekayani, “Pentingnya Penggunaan Media Siswa,” 

Pentingnya Penggunaan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa, no. March (2021): 1–16. 
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menyampaikan pesan, ide atau gagasan berupa bahan ajar 

kepada siswa oleh guru 
 

2. Manfaat Media Pembelajaran 

     Disampaikan oleh Daryanto bahwa proses belajar 

mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, 

penyampaian pesan dari siswa kepada penerima. Dalam 

proses pembelajaran ada pesan yang ingin kamu sampaikan 

dan disampaikan.Pesan tersebut dapat berupa informasi 

yang mudah diserap oleh penerima, tetapi juga dapat berupa 

informasi yang abstrak atau sulit untuk dipahami. Saat 

pesan yang disampaikan tidak dapat diterima oleh 

penerima, media menjadi solusi yang dapat menyampaikan 

pesan.Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan, 

dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. 

Sudjana dan Rivai mengatakan bahwa media pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu:
3
 

a. Mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat 

lebih dipahami oleh siswa siswa, dan memungkinkan 

siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. 

c. Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya 

narasi verbal melalui kata-kata guru. Agar siswa tidak 

bosan, dan guru jangan sampai kehabisan tenaga apalagi 

saat guru mengajar setiap pelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena 

tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Media pembelajaran dapat meningkatkan proses dan 

hasil pengajaran adalah tentang taraf berfikir siswa. Hal 

tersebut juga sejalan dengan teori perkembangan mental 

Piaget, yang menambahkan bahwa terdapat tahap 

                                                     
3Abdul Istiqlal, “Manfaat Media Pembelajaran Dalam Proses,” Jurnal 

Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah 3, no. 2 (2018): 139–44. 
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perkembangan mental seorang individu. Tahap manusia 

berfikir mengikuti tahap perkembangan berfikir dari 

kongkrit menuju abstrak.Pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan dan bahkan pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. 

a. Fungsi kognitif dapat memperoleh temuan-temuan 

informasi dari media tersebut. 

b. Fungsi kompensatoris memberikan konteks untuk 

membantu siswa memahami bahan. 

3. Macam-macam media pembelajaran 

     Berbagai macam media pembelajaran tersebut juga 

berfungsi untuk menarik minat siswa agar dapat mengikuti 

proses belajar dengan baik. Akan tetapi, banyaknya media 

pembelajaran tersebut belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam hal, 

salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan dari para 

fasilitator untuk memanfaatkan berbagai media 

pembelajaran tersebut.Macam-macam media pembelajaran 

antara lain sebagai berikut:
4
 

a. Media Visual 

     Jenis media pembelajaran yang pertama ialah media 

visual. Media pembelajaran ini memfokuskan indra 

penglihatan saat proses belajar mengajar. Hal ini bisa 

dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai macam 

teknologi, salah satunya menggunakan alat proyeksi atau 

proyektor. Keunggulan dari media pembelajaran 

menggunakan alat bantu visual ini ialah dapat menarik 

perhatian, memperjelas sajian, ide serta menggambarkan 

ide pokok yang mudah diingat.
5
Selain itu, proses belajar 

                                                     
4Luh and Ekayani, “Pentingnya Penggunaan Media Siswa.” 
5Dio Achmad Fajar, “Penggunaan Media Visual Dalam Pendidikan Jasmani 

Dan Kesehatan,” Indonesian Journal of Instructional Media and Model 2, no. 1 

(2020): 1.627. 
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mengajar menggunakan media visual ini juga dapat 

dicerna dengan baik oleh siswa siswi.Sehingga hal ini 

menjadi salah satu jenis media pembelajaran yang 

menyenangkan. 

 

b. Media Audio 

     Jenis media pembelajaran berikutnya ialah 

menggunakan media audio. Proses belajar mengajar 

dengan menggunakan media ini difokuskan pada indra 

pendengaran.
6
 Alat bantu yang dapat digunakan untuk 

menunjang proses belajar menggunakan media audio 

ini di antaranya tape recorder, radio, telepon, dan lain 

sebagainya. 

c. Media Audio Visual 

     Salah satu media pembelajaran yang efektif untuk 

menunjang keberhasilan saat proses belajar mengajar 

ialah menggunakan media audio visual. Pasalnya 

media audio visual dapat menampilkan suara dan 

gambar. Sehingga hal bisa menjadi metode 

pembelajaran yang menarik untuk para siswa.Adapun 

media audio visual dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

media audio visual diam dan gerak. Salah satu contoh 

dari media audio visual diam ialah TV diam, buku 

bersuara, dan halaman bersuara. Sementara untuk 

contoh media audio visual gerak ialah film TV, gambar 

bersuara, dan lain sebagainya.
7
 

 

4. Memilih Media Pembelajaran 

     Karena  pentingnya media pembelajaran dalam 

membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu 

materi belajar, oleh karenanya penting pula untuk selektif 

                                                     
6Rizki Al Yusra, “Media Audio Visual Dalam Pembelajaran PAI” 2, no. 1 

(2019): 101–12. 
7Wahyu Bagja Sulfemi, “Penggunaan Metode Demontrasi Dan Media Audio 

Visual Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Ips,” Pendas 

Mahakam: Jurnal Pendidikan Dasar 3, no. 2 (2018): 151–58, ht. 
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dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Dalam 

memilih media pembelajaran yang tepat bagi siswa, ada 

beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Adapun beberapa 

kriteria tersebut seperti poin-poin berikut ini.
8
 

a. Sesuai dengan materi pembelajaran. 

b. Praktis, luwes, dan bertahan. 

c. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

d. Karakteristik siswa. 

e. Kemampuan dan keterampilan guru dalam 

menggunakan. 

f. Fasilitas pendukung. 

g. Biaya. 

Media adalah perantara atau penghubung. Media 

pembelajaran memberikan manfaat dalam pembelajaran di 

kelas, diantaranya meningkatkan perhatian siswa, motivasi 

siswa, meningkatkan efektifitas pembelajaran dan 

penyesuaian dengan tingkat perkembangan 

siswa.Selanjutnya pada tingkat yang menyeluruh dan umum 

media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-

faktor berikut:
9
 

a. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang 

meliputi faktor-faktor dana, fasilitas dan peralatan yang 

tersedia, waktu yang tersedia (waktu mengajar dan 

pembangunan materi dan media), sumber-sumber yang 

tersedia (manusia dan materi). 

b. Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. 

c. Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan keterampilan awal, seperti membaca, 

mengetik, dan menggunakan komputer, dan karakteristik 

siswa lainnya. 

d. Pertimbangan lainnya adalah kesenangan (preferensi) 

lembaga, guru dan pelajar dan keefektifan biaya. 

                                                     
8Yulia Suriyanti and Munawar Thoharudin, “Pemanfaatan Media Pembelajaran 

IPS Untuk Meningkatkan Keterampilan Guru IPS Terpadu,” JPPM (Jurnal 

Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat) 3, no. 1 (2019): 117,. 
9Dian Pramana Putra, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika 

Menggunakan Kartun 3D,” Jurnal Literasi Digital 1, no. 2 (2021): 88–93. 



 24 

 

Lebih lanjut untuk menjelaskan tentang Kriteria dalam 

pemilihan media, menambahkan beberapa Kriteria 

pemilihan media yaitu: 

a. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 

b. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya 

fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi, 

c. Praktis, luwes dan bertahan, 

d. Guru terampil menggunakannya, 

e. Pengelompokan sasaran, 

f. Mutu teknis. 

5. PengertianPendidikanAgamaIslam 

Pendidikan Agama Islam adalah subjek pelajaran yang 

berisi materi dan pengalamantentang ajaran Agama Islam, 

yang pada umumnya tersusun secara sistematis, dalam 

ilmu-ilmu keislaman. Dengan demikian, yang dimaksud 

dengan pengajaran Pendidikan AgamaIslam adalah proses 

penyampaian materi dan pengalaman belajaran atau 

penanaman nilaiajaranIslamsebagaimanayang tersusun 

secara sistematis dalam ilmu-ilmu 

keislamankepadapesertadidikyangberagamaIslam.
10

 

Tujuan pendidikan Islam pada dasarnya untuk membentuk 

manusia yang mengabdi kepadaAllah, cerdas, terampil, 

berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab terhadap dirinya 

danmasyarrakatgunamencapaikebahagiaanduniadanakhirat

.
11

 

Struktur kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam kurikulum Madrasahmeliputi: 

a. Al-Qur’an Hadits adalah sumber utama ajaran islam, 

dalam arti keduanya merupakansumber akidah akhlak, 

syari’ah/fikih (ibadah muamalah), sehingga kajiannya 

beradadisetiapunsurtersebut. 

 

                                                     
10Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po 

PRESS, 2009),8. 
11Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),21. 
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b. Akidah merupakan akar atau pokok agama. 

Syari’ah/fikih (ibadah muamalah) danakhlak yang 

bertitik tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi 

dan konsekuensi dari keimanan dan keyakinan hidup. 

Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau 

kepribadian hidup manusia, yang mengatur hubungan 

manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia 

dengan manusia lainnya. 

c. Fikih (Syariah) merupakan sistem atau seperangkat 

aturan yang mengatur hubunganmansuia dengan Allah 

Swt (Hablum-Minallah), sesama manusia (Hablum-

Minan-nasi)dandenganmakhluklainnya(Hablum-

Ma’alGhairi). 

d. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan catatan 

perkembangan perjalanan hidupmanusia muslim dari 

masa ke masa dalam beribadah, bermuamalah dan 

berakhlakserta dalam mengembangkan sistem 

kehidupan atau menyebarkan ajaran islam 

yangdilandasiolehakidah.
12

 

 
6. Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar.Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa 

bahan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan bahan ajar 

memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi 

secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif 

mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan 

terpadu.
13

 

7. Jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar menurut jenis pengadaannya dapat 

dikelompokkan dalam dua kelompok,yaitu: 

  

                                                     
12Menteri Agama republik Indonesia, Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran 

PAI Dan Bahasa Arab (Malang, 2013),34. 
13Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2016),173. 
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a. Jenis bahan ajar cetak, bahan ajar ini terdiri dari 

modul, handout dan lembar kerja. 

e. Jenis bahan ajar non cetak, termasuk kategori 

bahan ajar ini adalah realita, bahan ajar yang 

dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar 

diam display, video, audio dan Overhead 

Tranparanceis (OHP). 

 
Senada dengan pembagian bahan pembelajaran ini, 

suparman melihat bentuk bahan pembelajaran dari segi 

sistem pelaksanaan dan pengembangannya yang 

diklasifikasi kedalam tiga bentuk,yaitu: 

1) Bahan pembelajaran untuk sistem pembelajaran 

mandiri 

Belajar mandiri adalah suatu bentuk pembelajaran 

terprogram yang menggunakan bahan 

pembelajaran cetak seperti modul dan non cetak 

yang bersumber dari media film, program radio, 

televisi, program video, CDD, komputer dan 

jaringan. 

2) Bahan pembelajaran untuk sistem pembelajaran 

tatap muka 

Bahan untuk sistem pembelajaran tatap muka 

mencakup hasil kompilasi guru yang diperoleh dari 

berbagai sumber, bahan penilaian hasil belajar, 

pedoman atau petunjuk belajar seperti yang 

diberikan melalui silabus dan RPP. Selain itu, 

dapat pula berupa handout, bahan hasil print out 

power point dan berbagai sumber lain 

3) Bahan ajar pembelajaran kombinasi. 

Sistem pembelajaran kombinasi adalah gabungan 

antara belajar mandiri dan tatap muka (belnded 

learning). Secara umum blended learning 

menggabungkan pengiriman konten secara online 

dengan interaksi ruang kelas secara live yang 

memungkinkan   refleksi      terhadap      pelaksaan  
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pembelajaran yang melibatkan peserta didik dari 

berbagai tempat.
14

 

8. Langkah-langkah Pengembangan Bahan Ajar 

a. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam 

standar kompetensi dan kompetensi dasar  

Aspek tersebut perlu dilakukan karena setiap aspek 

standar kompetensi dan kompetensi dasar 

memerlukan jenis materiyang berbeda-beda dalam 

kegiatan pembelajaran. Perlu diltentukan apakah 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

harus dipelajari siswa termasuk aspek kognitif, 

psikomotorik atau afektif. 

b. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran 

Materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 

jenis materi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif 

secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenis, 

yaitu: fakta, konsep, prinsip dan prosedur. 

f. Memilih jenis materi yang sesuai atau relevan 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

cara yang paling mudah untuk menentukan jenis 

materi pembelajaran yang akandiajarkan adalah 

dengan jalan mengajukan pertanyaan tentang 

kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. 

Dengan mengacu pada kompetensi dasar, guru 

mengetahui apakah materi yang akan diajarkan 

berupa fakta, konsep, prinsip atau prosedur 

g. Memilih sumber materi pembelajaran dan 

mengemas materi pembelajaran 

Materi pemeblajaran dapat ditemukan dari 

berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, 

jurnal, koran, internet, media audiovisual, dan 

sebagainya. Selanjutnya menyajikan materi 

pembelajaran tentang mulai dari penyajian 

langsung dari sumber belajar (buku terbitan 

tertentu, koran, majalah) hingga penyajian dalam 

                                                     
14Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan 

Dengan Kurikulum 2013 (Jakarta: Kencana, 2016). 
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bentuk materi pembelajaran yang dikemas oleh 

guru (hand out, diktat, buku, LKS atau petunjuk 

praktikum). 

Langkah yang disebutkan diatas, pada dasarnya dapat 

diikuti, dimodifikasi, atau diadaptasi tergantung dari 

kebutuhan dimana dan untuk kalangan yang mana bahan 

pembelajaran tersebut dikembangkan. Dalam referensi lain 

juga dijelaskan langkah-langkah pengembangan bahan 

pembelajaran, yaitu:
15

 

1) Memilih topik bahan pembelajaran yang sesuai 

Topik yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik, ketersediaan bahan, kemudahan daya 

jangkauan dan penggunaannya. Memilih topic 

harus mempertimbangkan aspek kemenarikan, 

kesesuaian topik dengan konten bahan 

pembelajaran termasuk sub-sub topik yang akan 

dikaji dan dikembangkan. Selain itu, topic juga 

harus singkat, padat, dan menggambarkan isi 

bahan pembelajaran. 

2) Menetapkan kriteria 

Kriteria yang dimaksud di sini merujuk pada 

standar bahan pembelajaran yang hendak 

dikembangkan. Banyak cara yang dapat membantu 

pengembangan pembelajaran untuk menentukan 

standar bahan pembelajaran, yakni dengan 

berstandar pada pengalaman pihak lain yang telah 

mengembangkan bahan pembelajaran serupa. Para 

ahli konten dan kaum professional lain juga perlu 

dimintai pandangannya tentang kelayakan bahan 

pembelajaran yang dimaksud. Beberapa konsep 

yang dikaji secara ilmiah tentang kriteria bahan 

pembelajaran yang baik juga harus menjadi 

petunjuk dalam mengembangkan bahan 

                                                     
15Auliya Zakiyah Darojat, Pembelajaran PAI Multimedia (Ponorogo: Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Institut Negeri Ponorogo, 2020). 
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pembelajaran. 

3) Menyusun bahan ajar yang baru 

Sebelum menyusun pembelajarn yang baru, perlu 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

tentang berbagai kelemahan dan kelebihan bahan 

pembelajaran yang sudah pernah dikembangkan 

sebelumnya. Informasi seputar bahan pembelajaran 

tersebut belum cukup untuk memperkaya 

informasi yang hendak dituangkan. Oleh karena 

itu, pengembangan bahan pembelajaran harus 

mengumpulkan banyak referensi lain terutama 

berkenaan dengan topik-topik yangr elevan.
16

 

 

9. Pengemasan Bahan Ajar Melalui Komputer 

Komputer dapat mengemas materi peljaran dalam 

berbagai format pengemasa. Ada tiga bentuk pengemasan 

materi pelajaran melalui komputer, yaitu: 

h. Pengemasan sebagai suplemen (tambahan), materi 

yang disajikan dalam komputer berfungsi untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan siswa 

tentang topic tertentu. 

i. Komplemen (pelengkap), materi pelajaran 

dikemas dalam komputer sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari materi inti. 

j. Subtitusi (pengganti), pengemasan materi 

pelajaran dalam komputer disajikan untuk 

pembelajaran mandiri dan digunakan sebagai 

sumber belajar yang dapat dipelajari kapan dan 

dimana saja.
17

 

 

10. Komponen-komponen Pembelajaran 

a. Hierarki Tujuan 

Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang 

ingin dicapai, oleh kegiatan pembelajaran.Tujuan 

                                                     
16Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan Dengan 

Kurikulum 2013. 
17Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2012). 
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pembelajaran ini merupakan tujuan antara dalam 

upaya mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi 

tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan 

pembangunan nasional. Secara rinci hierarki tujuan 

dapat dibagi menjadi 4yaitu, antara lain: 

1) Tujuan Pendidikan Nasional 

Tujuan pendidikan merupakan tujuan yang sifatnya 

umum dan sering kali disebut dengan tujuan 

pendidikan nasional. 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan 

nasional (Indonesia) adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa 

tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

2) Tujuan Institusional/Lembaga 

Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin 

dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga 

pendidikan.Tujuan institusional ini merupakan 

penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan 

jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. 

3) Tujuan Kurikuler 

Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai 

oleh setiap bidang studi.Tujuan ini dapat dilihat 

dari GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) 

setiap bidang studi.Tujuan kurikuler merupakan 

penjabaran dari tujuan institusional setiap kumulasi 

dari setiap tujuan kurikuler ini akan 

menggambarkantujuaninstitusional. 

4) Tujuan instuksional/pengajaran 

Tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin 

dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau 

pembelajaran. Tujuan ini sering kali dibedakan 
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menjadi dua bagian, yaitu: 

a) Tujuan Instruksional/Tujuan Pembelajaran 

Umum 

Tujuan instruksional umum adalah tujuan 

pembelajaran yang sifatnya masih umum dan 

belum dapat menggambarkan tingkahlaku yang 

lebih spesifik.Tujuan instruksional umum ini 

dapat dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan 

suatu bidang studi yang ada didalam GBPP. 

 

b) Tujuan Instruksional/Pembelajaran Khusus 

Tujuan instruksional khusus merupakan 

penjabaran dari tujuan instruksional 

umum.Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan 

maksud agar tujuan instruksional umum 

tersebut dapat lebih dispesifikkan dan mudah 

diukur tingkat kepercayaannya. 

 
b. Bahan pembelajaran 

Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya 

adalah “isi” dari kurikulum, yakni berupa mata 

pelajaran atau bidang studi dengan topik/sub topik 

dan rinciannya. 

Bila dirinci lebih lanjut, isi kurikulum atau bahan 

pembelajaran itu dapat dikategorikan menjadi 

enam jenis, yaitu: fakta, konsep/teori, prinsip, 

proses, dan nilai, serta keterampilan.
18

 

1) Fakta adalah sesuatu yang telah terjadi atau 

telah dialami/dikerjakan bisa berupa objek 

atau keadaan tentang suatu hal. 

2) Konsep/teori adalah suatu ide atau gagasan 

atau suatu pengertian umum, suatu set atau 

sistem pernyataan yang menjelaskan 

                                                     
18Umi Khulsum, Yusak Hudiyono, and Endang Dwi Sulistyowati, 

“Pengembangan Bahan Ajar Menulis Cerpen Dengan Media Storyboard Pada Siswa 
Kelas X Sma,” DIGLOSIA : Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya 1, no. 

1 (2018): 1–12,. 
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serangkaian fakta, dimana pernyataan 

tersebut harus memadukan, universal, dan 

mermalkan. 

3) Prinsip merupakan suatu aturan/kaidah untuk 

melakukan sesuatu, atau kebenaran dasar 

sebagai titik tolak untuk berpikir. 

4) Proses adalah serangkaian gerakan, 

perubahan, perkembangan atau suatu 

cara/prosedur untuk melakukan kegiatan 

secara operasional. 

5) Nilai adalah suatu pola, ukuran norma,atau 

suatu tipe/model. Ia berkaitan dengan 

pengetahuan atas kebenaran yang bersifat 

umum. 

6) Keterampilan adalah suatu kemampuan 

untuk berbuat sesuatu, baik dalam pengertian 

fisik maupun mental.
19

 

 
c. Strategi dan Metode Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan salah satu 

komponen didalam sistem pembelajaran, yang 

tidak dapat dipisahkan dari komponen lain di 

dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, strategi 

pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Faktor-faktor (variabel) yang mempengaruhi 

strategi pembelajaran ialah:
20

 

1) Faktor Tujuan 

Tujuan pengajaran menggambarkan tingkah 

laku yang harus dimiliki siswa setelah proses 

belajar mengajar selesai dilaksanakan. Tingkah 

laku yang harus dimiliki siswa  dapat 

dikelompokkan kedalam kelompok 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

                                                     
19Tim Pengembang MKDP, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, n.d.). 
20Mutiani Saharuddin, Strategi Pembelajaran IPS : Konsep Dan Aplikasi, 

Pendidikan, 2020, 
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2) Faktor Materi 

Karakteristik ilmu atau materi pelajaran 

membawa implikasi terhadap penggunaan cara 

dan teknik didalam proses belajar mengajar. 

Secara teoretis di dalam ilmu atau mata 

pelajaran terdapat beberapa sifat materi, yaitu: 

fakta,konsep,prinsip,masalah, prosedur 

(keterampilan), dan nilai (sikap). 

3) Faktor Siswa 

Siswa sebagai pihak yang berkepentingan di 

dalam proses belajar mengajar, sebab tujuan 

yang harus dicapai semata-mata untuk 

mengubah perilaku siswa itu sendiri. Itu 

sebabnya sangat tidak bijaksana bila proses 

belajar mengajar tidak didasarkan kepada faktor 

siswa itu sendiri. 

4) Faktor waktu 

Faktor waktu dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

yang menyangkut jumlah waktu dan kondisi 

waktu. Hal yang menyangkut jumlah waktu 

adalah berapa puluh menit atau berapa jam 

pelajaran waktu yang tersedia untuk proses 

belajar mengajar. Sedangkan yang menyangkut 

kondisi waktu ialah kapan atau pukul berapa 

pelajaran itu dilaksanakan. 

5) Faktor Guru 

Faktor guru adalahsalahsatu faktor penentu, 

pertimbangan semua faktor diatas akan sangat 

bergantung kepada kreativitas guru. 

 
d. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan 

dalam pendidikan segala sesuatu yang telah 

diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses 

belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar 

akan melibatkan semua komponen pengajaran, 
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kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

 
e. Media Pembelajaran 

1) Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat 

dilihat dengan menggunakan indra penglihatan. 

Jenis media inilah yang sering digunakan oleh 

para guru untuk membantu menyampaikan isi 

atau materi pelajaran. 

2) Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung 

pesan dalam bentuk auditif (hanya dapat 

didengar) yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan para siswa 

untuk mempelajari bahan ajar. 

3) Media Audio-Visual 

Media ini merupakan kombinasi audio dan 

visual, atau biasa disebut media pandang-

dengar. Dengan menggunakan media ini, 

penyajian bahan ajar kepada para siswa akan 

semakin lengkap dan optimal. 

4) Kelompok Media Penyaji 

Donalld T. Tosti dan John R. Ball menyusun 

pengelompokkan media menjadi tujuh 

kelompok media penyaji, yaitu: (a) kelompok 

kesatu: grafis, bahan cetak,dan gambar diam, 

(b) kelompok kedua: media proyeksi diam,, (c) 

kelompok ketiga: media audio, (d) kelompok 

keempat: media audio-visual, (e) kelompok 

kelima: media gambar hidup/film, (f) kelompok 

keenam: media televisi, dan (g) kelompok 

ketujuh: multimedia.
21

 

 

                                                     
21Jurnal Komunikasi Pendidikan, “Peranan Media Pembelajaran Dalam 

Meningkatkan The Role Of Instructional Media To Improving” 2, No. 2 (2018). 
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5) Media Objek dan Media Interaktif 

a) Media objek merupakan media tiga  dimensi 

yang menyampaikan informasi tidak dalam 

bentuk penyajian, melainkan melalui ciri 

fisiknya sendiri,seperti ukuran, bentuk, berat, 

susunan, warna, fungsi dan sebagainya. 

b) Media Interaktif adalah bahwa siswa tidakhanya 

memerhatikan media atau objek saja, melainkan 

juga dituntut untuk berinteraksi selama 

mengikuti pembelajaran. 

 
6) EvaluasiPembelajaran  

a) Pengertian Evaluasi dan Pengukuran 

Ada tiga hal yang saling berkaitan dalam kegiatan 

evaluasi pembelajaran yaitu evaluasi, pengukuran 

dan tes.Ketiga istilah itu sering disalah artikan 

sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya. 

Gronlund mengemukakan evaluasi adalah suatu 

proses yang sistematis dari pengumpulan, 

analisis,dan interpretasi informasi/data untuk 

menentukan sejauh mana siswa telah mencapai 

tujuan pembelajaran. Pengukuran adalah suatu 

proses yang menghasilkan gambaran berupa 

angka-angka mengenai tingkatan ciri-cirikhusus 

yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan tes adalah 

suatu alat atau prosedur yang sistematis untuk 

mengukur suatu sampel perilaku.
22

 

 
b) Jenis-jenis Evaluasi Pembelajaran 

Unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran 

adalah: (a) objek yang akan dievaluasi, (b) 

kriteria sebagai pendamping, dan (c) keputusan 

(judgment).Objek evaluasi dalam pembelajaran 

meliputi isi program pembelajaran,tingkat 

                                                     
22Buku Evaluasi Dan and A N Fatirul, . “. Buku Evaluasi Dan Pengukuran,” 

2014, ,134. 
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efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan 

tingkat keberhasilan program pembelajaran (out 

put program).Kemudian kriteria sebagai 

pendamping meliputi kriteria internal (relatif) dan 

kriteria eksternal (mutlak/absolut).
23

 Sedangkan 

keputusan (judgment) merupakan hasil 

pertimbangan atau perbandingan antara objek 

yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran 

terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

 
c) Tujuan dan Fungsi Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi menurut syarat-syarat psikologis 

bertujuan agar guru mengenal siswa selengkap 

mungkin dan agar siswa mengenal dirinya 

seutuhnya.
24

 Disamping itu,evaluasi juga berguna 

untuk mempertinggi hasil pengajaran, karena itu 

evaluasi tidak bisa dipisahkan dari belajar dan 

mengajar,dan intinya adalah evaluasi belajar 

dengan tujuan untuk memperbaikinya. Evaluasi 

harus dilakukan oleh semua yang bersangkutan, 

bukan hanya guru tapi juga siswa sendiri, evaluasi 

harus ditinjau dari keseluruhan. 

 
d) Prinsip-prinsip Umum Evaluasi dalam 

Pembelajaran 

Ada enam prinsip penilaian, yaitu tes hasil 

belajar hendaknya: (1) mengukur hasil-hasil 

belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, (2) mengukur 

sampel yang representatif dari hasil belajar  dan 

bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran, (3) 

mencakup jenis-jenis pertanyaan/soal yang paling 

sesuai untuk mengukur hasil belajar yang 

                                                     
23Kadek Hengki Primayana et al., “Peran Desain Evaluasi Pembelajaran,” 

Widyacarya 4, no. 2 (2020): 88–100,. 
24Primayana et al. 



 37 

diinginkan, (4) direncanakan sedemikian rupa 

agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan 

secara khusus, (5) dibuat degan reliabilitas yang 

sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara 

hati-hati, dan (6) dipakai untuk memperbaiki hasil 

belajar. 

Dari segi yang lain,prinsip-prinsip evaluasi 

dalam pembelajaran meliputi: (a) prinsip 

keterpaduan, (b) prinsip cara belajar siswa aktif, 

(c) prinsip kontinuitas, (d) prinsip koherensi, (e) 

prinsip keseluruhan, (f) prinsip pedagogis, (g) 

prinsip diskriminalitas, dan (h) prinsip 

akuntabilitas.
25

 

a. Prosedur pengembangan Alat Evaluasi 

Pembelajaran faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengembangan alat 

evaluasi 

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 

dalam perencanaan evaluasi pembelajaran, yaitu: 

(a) jenis dan karakteristik kompetensi dan tujuan 

pembelajaran yang dikembangkan, (b) 

pengambilan sampel perilaku yang akan diukur, 

(c) pemilihan jenis dan tipe evaluasi yang akan 

digunakan, 

(d) aspek yang akan diuji, (e) format butir soal, (f) 

jumlah butir soal, (g) distribusi tingkat kesukaran 

butir soal. 

Kemudian dalam menentukan bentuk alat 

evaluasi mana yang akan digunakan, perlu 

mempertimbangkan hal-hal berikut: (a) 

karakteristik kompetensi dan mata pelajaran yang 

akan diujikan, (b) tujuan khusus pembelajaran 

yang harus dicapai siswa, (c) tipe informasi yang 

dibutuhkan dari tujuan evaluasi, (d) usia dan 

tingkat perkembangan mental siswa yang akan 

                                                     
25Primayana et al. 
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mengikuti tes, dan (e) besarnya kelompok siswa 

yang akan mengikutites. 

i. langkah-langkah pengembangan evaluasi 

pembelajaran 

Langkah-langkah pokok dalam pengembangan 

evaluasi pembelajaran meliputi: (a) menentukan 

tujuan evaluasi, (b) mengidentifikasi kompetensi 

yang akan diukur, (c) mengidentifikasi hasil 

belajar dan indikator-indikatornya, (d) membuat 

tabel spesifikasi (kisi-kisi), dan (e) menulis alat 

evaluasi yang relevan dengan kisi-kisi tes. 

 

B. Multimedia 

1. Pengertian Media dan Multimedia 

Secara etimologi media berasal dari kata medium yang 

secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepenerima pesan.
26

 Sedangkan multimedia, berasal dari 

kata multi dan media. Multi bearasal dari bahasa latin, 

yaitu nouns yang berarti banyak atau bermacam-macam. 

Sedangkan kata media berasal dari bahasa latin, yaitu 

medium dalam American Heritage Electronic Distionary 

diartikan sebagai alat untuk mensistribusikan dan 

mempresentasikan informasi.
27

 Pada awal tahun 1990, 

multimedia berarti kombinasi dari teks dengan dokumen 

image. Contoh lainnya, penggunaan slide 35 mm dengan 

rekaman audio merupakan bentuk multimedia. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Vaughan mengatakan bahwa 

multimedia merupakan kombinasi antara teks, seni, suara, 

animasi, dan video yang disampaikan melalui komputer 

atau peralatan elektronik dan digital.
28

 Sedangkan McLeod, 

menjelaskan bahwa kata multimedia digunakan untuk 

                                                     
26Hamzah B.Uno and Nina Lamatenggo, Informasi Komunikasi Dan Informasi 

Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 
27Munir, Multimedia Konsep Dan Aplikasi Dalam Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2013). 
28Ariesto Hadi Sutopo, Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam 

Pendidikan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). 
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mendeskripsikan suatu sistem yang terdiri dari hardware, 

software, dan peralatan seperti televisi, monitor, monitor, 

optikal disc atau sistem  display yang digunakan untuk 

tujuan menyajikan video atau presentasi. 

 
Pembelajaran melalui multimedia adalah pembelajaran 

yang didesain dengan menggunakan berbagai media secara 

bersamaan seperti teks, gambar (foto), film (video) dan 

lain sebagainya yang semuanya saling bersinergi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

 
2. Komponen Multimedia 

Multimedia merupakan pengemasan materi 

pembelajaran dengan memadukan berbagai ragam media 

untuk dipelajari siswa sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Terdapat macam-macam media yang dapat 

dipadukan diantaranya:
29

 

a. Teks 

Teks adalah rangkaian tulisan yang tersusun sehingga 

memiliki makna sebagai informasi yang hendak 

disampaikan.Teks merupakan jenis media yang paling 

dominan pemakaiannya dalam multimedia terutama 

ketika belum ditemukannya unsur-unsur lain dalam 

internet.Hampir semua orang yang biasa menggunakan 

komputer sudah terbiasa dengan teks.Teks merupakan 

dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis 

multimedia. 

b. Suara (audio) 

Suara merupakan unsur penting yang harus 

dipertimbangkan dalam pengembangan multimedia. 

Ada dua fungsi pengembangan suara dalam multimedia 

yakni fungsi penjelasan dan fungsiefek suara.Fungsi 

penjelasan adalah fungsi suara sebagai media untuk 

menjelaskan materi atau bahan ajar yang hendak 

                                                     
29Nukke Deliany, Asep Hidayat, and Yeti Nurhayati, “Penerapan Multimedia 

Interaktif Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA Peserta Didik Di Sekolah 

Dasar,” Educare 17, no. 2 (2019): 90–97,. 
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disampaikan melalui multimedia,sedangkan fungsi efek 

adalah sebagai bahan untuk mempercantik penampilan 

multimedia itu sendiri, misalnya unsur musik dan efek-

efek lannya, untuk mempekuat pesan. Penyajian audio 

merupakan cara lain untuk lebih memperjelas 

pengertian suatu informasi.Terdapat tiga macam 

audioyaitu: 

1) Narasi merupakan kelengkapan dari penjelasan yang 
dilihat memalui video. 

2) Musik,dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu 

gambar. 

3) Sound effect,memberikan informasi lebih jelas. 

c. Animasi 

Animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan 

antara media teks, grafik dan suara dalam suatu 

aktivitas pergerakan. Dalam multimedia, animasi 

merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan 

gerak pada layar.Animasi digunakan untuk menjelaskan 

dan mensimulasikan sesuatu yang sulit dilakukan 

dengan video. 

Animasi berarti gerakan image atau video, seperti 

gerakan orang yang sedang melakukan suatu kegiatan, 

dan lain-lain.Konsep dari animasi adalah 

menggambarkan sulitnya menyajikan informasi dengan 

satugambar saja,atau sekumpulan gambar. Demikian 

juga tidak dapat menggunakan teks untuk menerangkan 

informasi. Animasi seperti halnya film, dapat berupa 

frame-based atau cast-based. Frame-based animation 

(animasi berbasis frame) dibuat dnegan merancang 

setiap frame tersendiri sehingga mendapatkan tampilan 

akhir. 
30Cast-based animation (animasi berbasis cast) 

mencakup pembuatan kontrol dari masing-masing objek 

(kadang-kadang disebut cast member atau actor) yang 

bergerak melintasi bac ground. Hal ini merupakan 

                                                     
30Syaipul Ramdhan, Rahmat Tullah, and Siti Nur Janah, “Iklan Animasi Stop 

Bullying Pada SD Negeri Cibadak II Berbasis Multimedia,” Jurnal Sisfotek Global 9, 

no. 2 (2019): 6–13,. 
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bentuk umum animasi yang digunakan dalam game dan 

object-oriented software untuk lingkungan window  

 

Mohler, menyebutkan bahwa terdapat tiga macam cara 

membuat animasi, yaitu frame-by-

frameanimation,tweenedanimationdanshapeanimation.

Frame-by-frameanimation dilakukan dengan membuat 

gambar yang berbeda-beda, kemudian ditempatkan 

pada frame-frame secara berurutan.Tweened animation 

adalah animasiyang memperlibatkan gerakan sutau 

objek dari suatu lokasi ke lokasi la in, sedangkanshape 

animation adalah animasi yang menampilkan 

perubahan bentuk dan juga disebutmorphing.Keduanya 

dibuat dnegan menentukan keyframe awal (posisi frame 

awal) dan keyframe akhir(posisiframeakhir). Pengerjaan 

framedia ntara kedua keyframe tersebut 

(inbetweenframe) dapat dilakukan oleh komputer. 

 

d. Grafik 

Grafik berarti juga gambar (image, picture, atau 

drawing). Gambar merupakan sarana yang tepat untuk 

menyajikan informasi, apabila pengguna sangat 

berorientasi padavisual, sehingga informasi yang 

menggunakan gambar, animasi dan video lebih mudah 

dicerna dibanding informasi dalam bentuk teks.Semua 

objek yang disajikan dalam bentuk grafik adalah bentuk 

setelah dilakukan encording dan tidak mempunyai 

hubungan langsung dengan waktu. 

 

e. Video 

Video merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari 

kamera.Beberapa authoringtool dapat menggunakan 

fuul-motion video, seperti hasil rekaman menggunakan 

VCR,yang dapat menyajikan gambar bergerak dengan 

kualitas tinggi. File video memerlukan penyimpanan 

yang jauh lebih besar dibandingkan dengan file gambar. 

Video pada dasarnya adalah alat atau media yang dapat 
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menunjukkan simulasi benda nyata.Video juga sebagai 

sarana untuk menyampaikan informasi yang menarik, 

langsung dan efektif. Video pada multimedia digunakan 

untuk menggambarkan suatu kegiatan atau aksi. 

 
3. Karakteristik Multimedia Pembelajaran 

Multimedia merupakan salah satu jenis media audio 

visual yang memiliki karakteristik tersendiri, yakni 

penggabungan bebrapa media, penggabungan tersebut 

dapat disatukan dalam komputer.Kriteria untuk menilai 

sebuah media interaktif diantaranya:
31

 

a. Kesederhanaan 

Kesederhanaan artinya bahwa program multimedia 

interaktif harus dirancang agar dapat digunakan siapa 

saja. Orang yang akan memanfaatkan multimedia yang 

kita kembangkan tidak perlu belajar lebih dahulu 

tentang komputer. Penggunaan multimedia harus 

merasa mudah dalam mengoprasikannya. 

b. Kelengkapan bahan pembelajaran 

Multimedia yang dikembangkan memiliki kandungan 

yang cukup tentang materi pelajaran, sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan siswa tentang pengetahuan yang 

ingin diperolehnya. Sebaiknya isi kandungan 

multimedia tidak hanya data atau fakta, akan tetapi juga 

berisi konsep, prinsip, generalisasi bahkan mungkin 

teori. 

c. Komunikatif 

Multimedia yang dikembangkan harus bersifat 

komunikatif. Artinya baik bahasa maupun format 

penampilan harus dapat “berbicara”, harus mengajak 

pengguna untuk melakukan sesuatu,bukan hanya diajak 

mendengar saja. Dengan demikian format penyajian 

multimedia jangan bersifat deskriptif yang 

menempatkan pengguna sebagai objek belajar tetapi 

                                                     
31Deliany, Hidayat, and Nurhayati, “Penerapan Multimedia Interaktif Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA Peserta Didik Di Sekolah Dasar.” 
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juga sebagai subjek belajar. 

d. Belajar mandiri 
 

Multimedia interaktif yang baik dirancang untuk dapat 

digunakan secara mandiri tanpabantuan orang lain 

termasuk guru. Untuk itu format penyajian harus 

disusun lengkapdari mulai petunjuk menggunakan, isi 

pelajaran, sampai pada alatevaluasi beserta kunc 

ijawaban sehingga pengguna dapat menentukan sendiri 

keberhasilan penggunaannya. 

e. Belajar setahap demi setahap 

Pembelajaran melalui multimedia adalah proses belajar 

setahap demi setahap. Oleh sebab itu, materi harus 

disusun secara unit-unit terkecil dari yang sederhana 

menuju yang kompleks,dari yang konkret menuju yang 

abstrak. 

f. Unity multimedia adalah penggabungan beberapa jenis 

media. Oleh sebeb itu pemakaian berbagai jenis media 

audio, video, foto, film dan sebagainya harus ditata 

secara serasi dan seimbang dengan tidak mengabaikan 

unsur artistik dan estetikanya. 

g. Kontinuitas 

Melalui multimedia, harus dapat mendorong secara 

terus menerus untuk belajar,sehingga dapat 

menumbuhkan minat belajar lebih lanjut. Bukan hanya 

itu melalui multimedia harus dapat meninggalkan 

bekas. Sehingga pada waktu seorang 

selesaimenjalankansebuahprogram 

diaakanmerasatelahbelajarsesuatu.
32

 

 
4. Kelebihan dan Kelemahan Multimedia Pembelajaran 

Disamping itu juga pembelajaran melalui multimedia 

memiliki keuntungan bagi pelajar, diantaranya: 

1) Menghemat waktu  dengan topik yang lebih menantang 

2) Dapat memvisualisasikan konten dan materi yang 

abstrak, dinamis melalui proses 

                                                     
32Ibid., 234-235. 
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3) Dapat menyimulasikan eksperimen-eksperimen real 

yang kompleks 

4) Dapat bekerja secara kreatif 

5) Menggantikan aktivitas belajar yang tidak efektif 

6) Dapat menambah waktu kontak peserta didik untuk 

berdiskusi.
33

 

 
C. Tahap-tahap Pengembangan Multimedia Pembelajaran 

1. TahapPersiapan 

Multimedia pembelajaran disediakan atau diadakan 

pendidik melalui dua cara, yaitu membuat sendiri 

(multimedia by design) atau memanfaatkan multimedia 

pembelajaran yang sudah tersedia (multimediabyutilization). 

Namun sebelum membuat atau melakukan langkah-langkah 

persiapan berikut ini: 

a. Mempelajari dan memahami kurikulum yang berlaku 

terutama tentang kemampuanatau kompetensi yang 

harus dicapai setelah mempelajari suatu materi 

pembelajaran dengan menggunakan multimedia 

pembelajaran tersebut. 

b. Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui 

hubungan kemampuan atau kompetensi yang harus 

dicapai peserta didik dengan kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan dan multimedia pembelajaran 

yang diperlukan. 

 

c. Menginventarisasi kelengkapan multimedia 

pembelajaran yang tersedia dari segi jenis, jumlah, 

fungsinya yang masih bisa dimanfaatkan atau tidak 

bisa. 

d. Merencanakan pembuatan multimedia pembelajaran 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

 
 

                                                     
33Muhammad Rusli, Multimedia Pembelajaran Yang Inovatif Prinsip Dasar 

Dan Pengembangan (Yogyakarta: Andi, 2017). 
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2. Tahap Perencanaan 

a. Analisis 

Pemilihan kurikulum menjadi gerak awal dari 

serangkaian proses berikutnya. Oleh karena itu 

seoarang instructional designer harus melakukan 

diagnose pada bagian dari isi kurikulum yang 

sebaiknya disentuh oleh multimedia, tujuan 

pembelajran apa yang akan dicapai dan bagaimana 

perbandingannya dengan format konveksional. 

b. Pemilihan teknologi 

Ditentukan teknologi apa yang akan digunakan untuk 

merealisasikan analisis kurikulum yang telah 

dilakukan. Disamping itu, pemilihan teknologi 

hardware dan software akan menentukan strategi 

belajar apa yang bisa dan tidak bisa digunakan. 

 
3. Tahap penggunaan 

Sebelum menggunakan multimedia dalam proses 

pembelajaran, terlebih dahulu pendidik sebaiknya 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Pendidik mencoba multimedia pembelajaran, 

sehingga diketahui apakah masih berfungsi atau tidak. 

Jika tidak berfungsi maka pendidik hendaknya 

memperbaiki terlebih dahulu. 

b. Memperhatikan silabus atau kurikulum, terutama 

berkaitan dengan metode pembelajaran yang 

disampaikan dan organisasi kelas. 

c. Menyiapkan dan menentukan multimedia 

pembelajaran yang akan dipakai sesuai dengan 

kebutuhan.
34

 

 
Prosedur pembuatan model pembelajaran multimedia 

pada dasarnya sama, namun dalam referensi lain 

dijelaskan secara ringkas dan mudah diterapkan saat 

proses pembelajaran. Adapun prosedur yang harus dilalui 

                                                     
34Ibid.,154-155. 
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adalah: 

1) Analisis Kebutuhan 

Efektivitas program yang dibuat tergantung pada 

sejauh mana program tersebut sesuai dengan 

kurikulum, lembaga pendidikan, kebutuhan peserta 

didik dan apakah sesuai dengan spesifikasi keilmuan 

dan ketepatan metodologi pembelajaran dengan 

substansi materi dan kompetensi yang diharapkan 

pada peserta didik. 

2) Identifikasi materi 

Materi yang akan dirancang diidentifikasi berdasarkan 

kurikulum terutama scope dan sequence materi. 

Identifikasi ini mencakup tujuan pembelajaran umum 

dan khusus,pokok materi, pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan serta waktu yang dibutuhkan untuk 

pembelajaran. 

3) Menentukan model pembelajaran (CBI) 

Berdasarkan langkah-langkah yang telah dijelaskan 

diatas, selanjutnya tentukan model CBI yang akan 

digunakan. Berikut adalah model-model Computer 

Based Intrukstion (CBI) atau lebih dikenal dengan 

pembelajaran multimedia.
35

 

a) Model Drill, merupakan program komputer yang 

digunakan untuk melatih keterampilan siswa 

dalam menjawab soal-soal latihan tertentu dalam 

berbagai jenis mata pelajaran. 

b) Model Tutorial, merupakan program 

pembelajaran yang menyajikan terlebih dahulu 

materi pelajaran sebelum siswa menjawab soal 

yang disajikan. 

c) Model Games, merupakan bentuk pembelajaran 

untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri 

melalui prosedur dan langkah-langkah serta 

aturan permainan yang harus diikuti selama 

pembelajaran berlangsung. 

                                                     
35Deni Darmawan, Inovasi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). 
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d) Model Simulasi, merupakan program yang 

berupaya melibatkan siswa dalam persoalan yang 

mirip dengan situasi yang sebenarnya, namun 

tanpa resiko yangnyata. 

 
Pengembangan multimedia dilakukan dengan metode 

Multimedia Development Lift Cycle (MDLC) berdasarkan 

6 tahap, yaitu: 

1. Concept 

Tujuan untuk proyek didefinisikan, dan jenis 

aplikasi ditentukan. Dalam multimedia, tahap ini 

merupakan tahap dimana produser memutuskan jenis 

multimedia dan subjek yang akan dibuat. 

2. Design 

Desain adalah proses menentukan secara rinci apa 

yang akan dilakukan dalam proyek multimedia dan 

bagaimana akan disajikan.Tahap ini meliputi 

penulisan naskah, pembuatan storyboard dan struktur 

navigasi, serta beberapa langkah desain lainnya. 

3. Obtaining Content Material 

Selama tahap ini semua data, audiu, video dan 

gambar untuk proyek dikumpulkan dalam format 

digital yanag sesuai. Dalam pengembangan 

multimedia, materi yang diperoleh pada tahap ini 

akan digunakan pada tahap produksi, di mana semua 

scene untuk aplikasi multimedia ditetapkan. 

4. Assembly 

Pada tahap ini, keseluruhan proyek dibangun, serta 

dilakukan pemrograman untuk membuat aplikasi 

multimedia.Tahap ini digunakan authoring tool yang 

dilengkapi dengan kemampuan pemrograman dan 

emulator untuk pengembangan multimedia yang 

digunakan pada perangkat mobile. 

5. Testing 

Selama pengujian,aplikasi dijalankan dan 

diperiksa untuk memastikan bahwa pengembangan 

multimedia yang dilakukan sesuai dengan apa yang 
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telah dirancang. 

6. Distribution 

Pada langkah ini, aplikasi yang telah 

dikembangkan digandakan dan diberikan kepengguna 

untuk digunakan. Distribusi dapat dalam berbagai 

bentuk, baik untuk presentasi menggunakan 

proyektor, maupun dalam bentukCD-ROM, Perangkat 

mobile, dan situs web. 

 
D. Evaluasi Multimedia Pendidikan 

 
Aplikasi multimedia berbeda dengan perangkat lunak 

lainnya dalam beberapa hal.Padaperangkat lunak pada 

umunya, penggunaannya dapat diperkirakan sebelumnya, 

tetapi aplikasimultimedia digunakan dalam bidang yang 

berbeda-beda, seperti hiburan, pendidikan, bisnis,danlainnya. 

 

 

Tergantung dari tujuan multimedia untuk pendiidkan, 

evaluasi memiliki beberapa tujuan:
36

 

 Meningkatkan produk multimedia. Produk tidak 

selalu sempurna, evaluasi dilakukan pada tahap 

Testing dan Distribution dalam MDLC. 

 Menentukan efektivitas dari bahan instruksional. 

Evaluasi ini juga dapat digunakan atau tidak. 

 Meningkatkan kemampuan tim dalam 

mengembangkan multimedia pembelajaran. Dengan 

dilakukan evaluasi, tim pengembangan berusaha 

untuk meningkatkan kekurangan yang telah 

dilakukan. 

 Meningkatkan proses pengembangan multimedia. 

Pada tahap Testing dalam MDLC dilakukan 

evaluasi,sehingga menjadi masukan untuk perbaikan 

pada tahap Assembly. 
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Dalam menentukan efektif dan efisien suatu aplikasi 

multimedia pendidikan tidak menggunakan metode khusus 

evaluasi formatif.Untuk melihat kegunaan suatu aplikasi telah 

dikembangkan teknik evaluasi dalam bidang interaksi 

manusia dan komputer yang ditekankan pada peningkatan 

kemudahan menggunakan perangkat lunak.
37

 

 
1. Evaluasi Heuristik Perangkat Lunak Pendidikan 

Heuristic evaluation adalah metode yang paling mudah 

dipelajari dan menghasilkan laporan yang mendekati 

permasalahan pada pengguna. Metode ini menggunakan 

beberapa evaluator yang meneliti secara indenpenden 

untuk membandingkan elemen interface dengan daftar 

prinsip kegunaan dengan heuristic. Heuristic adalah 

panduan umum untuk beberapa aktivitas termasuk prinsip 

desain user interface untuk mengevaluasi kegunaan 

perangkat lunak aplikasi dengan pembelajaran. 

Perangkat lunak dari jenis apa pun harus memenuhi 

standar dasar untuk kegunaan,metode pemeriksaan 

kegunaan untuk evaluasi interface pengguna dapat 

diterapkan untuk perangkat lunak pendidikan termasuk 

multimedia. 

 
2. Evaluasi Formatif Awal 

Beberapa strategievaluasi yang digunakan selama 

pengembangan desain dan awal produk. Hal ini 

memungkinkan pembuatan prototype dengan interface 

pengguna cukup lengkap untuk memungkinkan pengujian 

terhadap desain. 

Evaluasi awal ini dilakukan sekelompok siswa yang 

mewakili kelompok sasaran yang dituju. Data yang 

diperoleh dari observasi, wawancara, dan kuesioner 

menunjukkan bahwa siswa memberikan informasi dan 

                                                     
37Wiwien Kurniawati and Muhtar Ahmad, “Evaluasi Mata Kuliah Pendidikan 

Multimedia Untuk Menghasilkan Tenaga Pengembang Media Pembelajaran,” 
Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala, 

no. September (2018): 448–52. 
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komentar pada komponen tertentu dan bermanfaat pada 

proses pengembangan selanjutnya. 

 
3. Evaluasi Heuristik 

Tujuan evaluasi pada tahap ini adalah untuk 

mengidentifikasi masalah yang harus diperbaiki sebelum 

rilis untuk implementasi. Heuristic yang diusulkan oleh 

Nielsen dan Quinn diadaptasi dengan sedikit perubahan 

untuk memfasilitasi pemahaman dari beberapa evaluator 

yang berasal dari latarbelakang non-teknis,dikelompokkan 

menjadi tiga,
38

 yaitu: 

a. Desain Interface 

1) Visibility. Multimedia memberikan informasi 

kepada pengguna apa yang sedang terjadi pada 

saat yang diperlukan, melalui umpan balik. 

2) Alami dan logis. Sesuai dengan kenyataan, 

informasi disajikan dalam bahasa yang alami dan 

logis. 

3) Kontrol.Kebebasan menggunakan kontrol bagi 

pengguna untuk keluar dari tampilan aplikasi dan 

membatalkan kesalahan. 

4) Konsistensi. Pengguna tidak perlu banyak berpikir 

karena beberapa hal yang tidak konsisten, serta 

terdapat standar yang dapat digunakan pada sistem 

operasi secara umum. 

5) Mencegah kesalahan. Desain memberikan panduan 

yang mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh 

pengguna. 

6) Mudah dikenali.Informasi mudah dimengerti dan 

diakses kapan pun juga. 

7) Fleksibel dan efisian. Multimedia memuingkinkan 

pengguna untuk menggunakan shortcut yang 

tersedia. 

8) Estetis dan sederhana. Keseluruhan aplikasi 

menarik dan tidak menampilkan informasi yang 

                                                     
38Darmawan, Inovasi Pendidikan. 
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tidak relevan atau jarang digunakan. 

9) Pesan kesalahan. Membantu pengguna untuk 

menenali, mendiagnosa dan memperbaiki 

kesalahan. Pesan kesalahan yang disajikan dalam 

bahasa sederhana, jelas menunjukkan masalah dan 

merekomendasikan solusi. 

10) Bantuan dan dokumentasi. Multimedia 

menyediakan bantuan online dan dokumentasi 

yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan 

mudah diakses. 

b. Desain instruksional 

1) Tujuan dan sasaran.Tujuan dan sasaran 

jelas,sehingga mudah dipahami oleh pengguna. 

2) Konteks.Kontek ssesuai dengan domain 

pendidikan. Kegiatan dalam  multimedia sesuai 

dengan praktek sehingga menarik bagi siswa. 

3) Isi dan navigasi. Informasi dalam aplikasi  tidak 

memiliki makna ganda.Siswa dapat menemukan 

informasi lain yang dicari menggunakan navigasi. 

4) Scaffolding. Kegiatan belajar dapat 

dilakukan sesuai dengan tingkat 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. 

5) Pengetahua1n. Aplikasi mengharuskan 

siswa untuk mengartikulasikan pemahaman 

konseptual sebagai dasar untuk memberikan 

feedback. 

6) Evaluasi formatif. Apliaksi menyediakan siswa 

untuk memberikan feedback yang konstruktif. 

7) Criteria-referenced. Aplikasi akan menghasilkan 

hasil yang jelas dan terukur yang akan mendukung 

evaluasi berbasis kompetensi. 

8) Belajar mandiri.Aplikasi mendukung siswa untuk 

mampu belajar mandiri. 

9) Belajar kolaboratif. Apliaksi menyediakan 

kesempatan dan dukungan untuk belajar melalui 

interaksi dengan orang lain,seperti diskusi atau 

kegiatan lainnya. 
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c. Konten 

Materi pelajaran atau content adalah salah satu unsur 

penting dari keempat elemen desain pelajaran dari tiga 

unsurlainnya,yaitutujuanpembelajaran(learningobjectiv

es),srtategipembelajaran(instructionalstrategies),danpe

nilaian(evaluation)
39

 

 

1) Konteks.Semua dokumen dan ilustrasi yang 

berhubungan dengan pendidikan dibuat berdasarkan 

dunia nyata. 

2) Relevan. Semua permasalahan dan tugas harus 

realistis dan relevan dengan tujuan pembelajaran. 

3) Issue.Contoh pemecahan masalah menyajikan isu 

yang ada dan memberikan tantangan bagi pengguna 

untuk memberikan alternatif pemecahan masalah. 

4) Referensi. Referensi dari bahan termasuk perangkat 

lunak harus sesuai dengan tingkat pemahaman 

pengguna. 

5) Video. Klip video dari wawancara pengajar dan 

kegiatan kelas harus relevan dan dapat diakses. 

6) Bantuan. Bantuan konteks dapat memberikan 

kemudahan pengguna untuk mencari sumber yang 

diperlukan. 

7) Presentasi.Aplikasi menyajikan bahan yang 

bermanfaat yang menarik untuk pengembangan bagi 

pengajar dan kapasitas dalam mengintegrasikan 

dengan teknologi informasi. 

  

                                                     
39Nur Asiah, Inovasi Pembelajaran (Analisis Teori Dan Praktik Mendesain Pembelajaran) (Yogyakarta: Kepel Press, 

2021). 
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E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam  (PAI) 

 
Ada tiga faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam antara lain
40

: 

1. Kondisi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pembelajaran menggambarkan bentuk 

tingkah laku atau kemampuan yang diharapkan dapat 

dimiliki siswa setelah proses pembelajaran. Rumusan 

tujuan pembelajaran dapat dibuat dalam berbagai 

macam cara. Seringkali terjadi rumusan itu 

menggambarkan apa yang akan dilakukan guru dalam 

proses pembelajaran. Jika rumusan semacam ini 

dibuat,tidak memberi tuntutan kepada siswa untuk 

belajar sehingga memperoleh hasil tertentu. Dengan 

singkat dapat dikemukakan  bahwa rumusan tujuan 

harus menggambarkan bentuk hasil belajar yang ingin 

dicapai siswa melalui proses pembelajaran 

dilaksanakan. 

Di tinjau dari aspek tujuan Pendidikan Agama Islam 

yang akan dicapai adalah mengantarkan peserta didik 

mampu memilih  Al-Qur’an sebagai pedoman hidup 

(kognitif), mampu menghargai Al-Qur’an sebagai 

pilihannya yang paling bener (afektif), serta mampu 

bertindak dan mengamalkan pilihannya (Al-Qur’an 

sebagai pedoman hidup) dalam kehidupan sehari-hari 

(psikomotorik). Jadi bisa disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam adalah melahirkan manusia 

paripurna, terbaik,insan kamil atau manusia yang 

bertaqwa, yaitu sosok manusia yang memahami 

perandan fungsinya dalam kehidupan serta 

mendasarkan semuanya pada ajaran dan 

hukumAllahjugaRasul-Nya. 

                                                     
40Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Remaja rRosadakarya, 

2021). 
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b. Karakteristik bidang studi pendidikan agama Islam 

Aspek-aspek suatu bidang studi yang terbangun 

dalam struktur isi dan konstruk atautipe isi bidang studi 

pendidikan agama Islam berupa fakta, hukum atau dalil, 

konsep,prinsip atau kaidah, prosedur dan keimanan 

yang menyajikan kebenaran Al-Qur’ansebagai 

pedoman hidup manusia. Serta menanamkan jiwa 

dengan akhlakul karimah sebagai landasan hidupnya 

dan dengan tujuan agar siswa mampu berlaku sopan 

dan santun terhadap sesama dalam bergaul. 

 

Bidang studi yang ada dalam pendidikan agama 

Islam diantaranya adalah, akidah dan akhlak yakni 

mempelajari tentang keesaan Allah serta mengajari 

akhlak-akhlak mahmudah, dengan tujuan untuk 

memberikan binaan keyakinan tentang ketauhidan atau 

keesaan Allah merupakan asal usul dan tujuan hidup 

manusia dan mengarahkan siswa agar memiliki 

akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dengan 

siapapun dan dimanapun. 

c. Kendala pembelajaran 

Namanya kendala tentunya pasti ada misalnya: 

keterbatasan sumber belajar yangada, keterbatasan 

alokasi waktu dan keterbatasan danayang tersedia. 

Sehingga ini dapat menghambat dalam proses 

pembelajaran. Kendala yang paling utama yang 

dihadapi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah 

proses pembelajarannya, karena pendidikan agama 

Islam masuk dalam pelajaran sehingga cara 

pembelajarannya hanya transfer ilmu, dan 

penerapannya sangat kurang sekali, sehingga siswa 

yang mendapat pelajaran pendidikan agama Islam 

namun tingkah lakunya tidak mencerminkan 

Pendidikan Agama Islamnya, ini disebabkan karena 

kurangnya pantauan dari orang tua serta peran guru 

dalam proses pembelajarannya. 

 



 55 

d. Karakteristik peserta didik 

Adalah kualitas perseorangan peserta didik memiliki 

karakteristik yang berbeda seperti,bakat,gaya 

belajar,perkembangan moral,perkembangan 

kognitif,sosisal budaya, dan sebagainya. Tujuan dan 

karakteristik bidang studi dihipotesiskan 

memilikipengaruh utama pada pemilihan strategi 

pengorganisasian isi pembelajaran. Kendaladan 

kerateristik bidang studi mempengaruhi pemilihan 

strategi pemilihan penyampaian pendidikan agama 

Islam dan karakteristik peserta didik akan 

mempengaruhi strategi pengelolaan pembelajaran. 

 
2. Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Strategi pengorganisasian 

Adalah suatu metode untuk mengorganisasi isi 

bidangstudi PendidikanAgamaIslam yang pilih untuk 

pembelajaran.Pengorganisasian isi bidang studi 

mengacu pada kegiatan pemilihan isi, penataan isi, 

pembuatan diagram,skema dan sebagainya. 

b. Strategi penyampaian isi pembelajaran 

Merupakan metode-metode penyampaian agama 

Islam pembelajaran pendidikan agama Islam yang 

dikembangkan untuk membuat siswa dapat merespon 

dan menerima pelajaran pendiidkan agama Islam 

dengan mudah, cepat, dan menyenangkan.Strategi 

penyampaian isi pembelajaranini berfungsi sebagai 

penyampaian isi pembelajaran kepada peserta didik dan 

menyediakan informasi yang diperlukan peserta didik 

untuk menampilkan unjuk kerja(hasil kerja). 

Ada tiga komponen dalam strategi penyampaian isi 

pembelajaran,yaitu: 

1) Media pembelajaran 

2) Interaksi media pembelajaran dengan peserta didik 

3) Pola atau bentuk belajar mengajar. 

c. Strategi pengelolaan pembelajaran 
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Adalah metode yang menata interaksi antara peserta 

didik dengan komponen-komponen metode 

pembelajaran lain, seperti pengorganisasian dan 

penyampaian isi pembelajaran.Strategi pembelajaran 

dapat ditinjau dari segi ilmu,seni dan atau keterampilan 

yang digunakan pendidikan dalam upaya membantu 

(memotivasi,membimbing,membelajarkan,memfasilitas

i) peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan 

kemampuannya. 

 

Pemilihan metode pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam sekurang-kurangnya dapat mempertimbangkan 

lima hal,yaitu: 

 
1) Tingkat kecermatan representasi 

2) Tingkat interaksi yang mampu ditimbulkannya 

3) Tingkat kemampuan khusus yang dimilikinya 

4) Tingkat motivasi yang mampu ditimbulkannya 

5) Tingkat biaya yang diperlukannya. 

 
3. Hasil Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dalam hal Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

adalah mencakup semua akibat yangdapat dijadikan 

indikator tentang nilai dari penggunaan metode 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dibawah kondisi 

pembelajaran yang berbeda. Hasil pembelajaran 

pendidikian agama Islam dapat berupa hasil nyata (actual 

out-come) dan hasil yang diinginkan (desired out-

come).Actual out-come adalah hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam yang dicapai peserta didik secara nyata 

karena digunakannya suatu metode pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam tertentu yang dikembangkan 

sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan desiredout-

come merupakan tujuan yang ingin dicapai yang biasanya 

sering mempengaruhi keputusan perancang Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam melakukan pilihan suatu 
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metode pembelajaran yang paling baik untuk digunakan 

sesuai dengan kondisi pembelajaran yang ada. 

Sedangkan indikator keberhasilan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dapat diklasifikasikan menjadi 

tiga yaitu: 

a. Keefektifan 

Pembelajaran dikatakan efektif jika pembelajaran 

tersebut mampu memberikanatau menambah 

informasi atau pengetahuan baru bagi siswa. Adapun 

keefektifan pembelajaran dapat diukur dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1) Kecermatan penguasaan kemampuan atau perilaku 

yang dipelajari 

2) Kecepatan untuk kerja sebagai bentuk hasil belajar 

3) Kesesuaian dengan prosedur kegiatan belajar yang 

harus ditempuh 

4) Kuantitas untuk kerja sebagai bentuk hasil belajar 

5) Kualitas hasil akhir yang dapat dicapai pendidikan 

agama Islam 

6) Tingkat alih belajar 

7) Tingkatretensibelajar. 

b. Efisiensi 

Pembelajaran yang efisien adalah pembelajaran 

yang menyenangkan,menggairahkan dan mampu 

memberikan motivasi bagi siswa dalam belajar, 

sehingga pendidik harus bisa menciptakan sesuatu yang 

baru dalam pembelajaran agar siswa tidak merasa jenuh 

dalam pembelajaran. 

c. Daya tarik 

Daya tarik yang dimaksud adalah pembelajaran itu 

diukur dengan mengamati kecenderungan peserta didik 

untuk berkeinginan terus belajar. Dan serta harus 

memotivasi agar peserta didik dapat gemar dengan 

pendidikan agama Islam.Karen akhir-akhir ini 

pendidikan agama Islam dianggap kuno sehingga minat 
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untuk belajar sangatlah kurang dan lebih memilih 

dengan pelajaran-pelajaran yang dianggap penting dan 

populer saat ini dan mengabaikan pelajaran pendidikan 

agama Islam. 

 

F. Media Audio Visual 

1. Pengertian Audio Visual 

Menurut wina sanjaya, media audio visual ialah media 

yang mempunyai unsur suara yang dapat didengar dan 

unsur gambar yang dapat dilihat.Misalnya seperti, 

rekaman,video, slide, suara, dan sebagainya. Selain itu, 

menurut Themistoklis Semenderiadis mediaaudio visual 

mempunyai peran guru dan peserta didik mempunyai 

peran penting dalam proses pendidikan. Media audio 

visual memberikan banyak stimulus kepada peserta 

didik,karena sifat audio-visual/suara-gambar. Audio-visual 

memperkaya lingkungan belajar, memelihara eksplorasi, 

eksperimen dan penemuan, dan untuk mengembangkan 

pembicaraan dan mengungkapkan pikirannya.
41

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atasdapat 

disimpulkan bahwa media audio-visual merupakan media 

yang terdiri dari unsur suara (audio) yang dapat didengar 

dan unsur gambar (visual) dapat dilihat.Adanya unsur 

audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan 

pembelajaran melalui pendengaran,sedangkan unsur visual 

memungkinkan menciptakan pesan belajar melalui bentuk 

visualisasi. 

2. Langkah-Langkah Penggunaan Media Audio Visual 

Dalam Mengajar 

Ada enam langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu 

guru mengajar dengan mempergunakan media. Langkah-

langkah itu sebagai berikut:
42

 

a. Merumuskan tujuan,pembelajaran dengan memanfaatkan 

                                                     
41Joni Purwono and Sri Yutmini, “Penggunaan Media Audio-Visual Pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam,” Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran 

2.No.2, no. ISSN: 23546441 (2014): 127–44. 
42Purwono, Yutmini, And Anitah, “Penggunaan Media Audio-Visual Pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan.” 
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media 

b. Persiapan guru, guru memilih dan menetapkan media 

yang akan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan 

c. Persiapan kelas, yaitu dengan adanya peserta didik atau 

kelas hendaknya mempunyai persiapan sebelum 

menerima pelajaran dengan menggunakan media. 

d. Langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media 

pada penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan 

media pelajaran. Media sebagai penunjang oleh guru 

untuk  membantu tugasnya menjelaskan bahan 

pelajaran. Media dikembangkan penggunaannya untuk 

keefektifan dan keefesiensi pencapai tujuan. 

e. Langkah kegiatan belajar siswa, pada fase ini siswa 

belajar dengan memanfaatkan media pengajaran. Media 

pembelajaran dapat dipraktikan atau punguru langsung 

memanfaatkannya, dikelas atau diluar kelas. 

f. Langkah evaluasi, pembelajaraan pada langkah ini 

melakukan evaluasi, sampai tujuan pengajaran tercapai. 

Sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media 

sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses 

belajar siswa. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar 

atau bahan bagi proses belajar berikutnya. 

 
3. Manfaat Media Audio Visual 

Menurut Dale mengemukakan bahwa audio visual dapat 

memberikan manfaat asalkan guru berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Manfaatnya yaitu sebagai berikut:
43

 

a. Meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam 

kelas. 

b. Membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa. 

c. Membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman 

belajar siswa. 

d. Membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai 

kemampuan siswa. 

 

                                                     
43Sulfemi, “Penggunaan Metode Demontrasi Dan Media Audio Visual Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Ips.” 
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e. Memberikan umpan balik yang diperlukan yang dapat 

membantu siswa menemukan seberapa banyak telah 

mereka pelajari. 

f. Memperluas wawasan dan pengalaman siswa. 
4. Kelebihan dan Kekurangan Media Audio Visual 

Menurut Suleiman, ada beberapa kelebihan 

menggunakan media audio visual antara lain sebagai 

berikut: 

a. Alat-alat audio visual dapat mempermudah dalam 

menyampaikan dan menerima informasi. 

b. Dapat memberi dorongan motivasi serta dapat 

membangkitkan keinginan untuk mengetahui dan 

menyelidiki kepada pengertian yang lebih baik. 

c. Memperjelas hal-hal yang abstrak menjadi konkrit. 

d. Dapat diulang dalam menambah kejelasan. 

e. Alat-alat audio visual tidak saja menghasilkan cara 

belajar yang efektif dalam waktuyang lebih singkat , 

tetapi apa yang diterima melalui gambar bergerak yang 

lebih menarik, interaktif, dan tidak menjenuhkan untuk 

semua orang yang melihat.
44

 

Selain kelebihan-kelebihan diatas media audio visual pun 

mempunyai beberapa kekurangan atau kelemahan yaitu: 

a. Menekankan pentingnya materi ketimbang proses. 

b. Harganya lebih relatif mahal dari media-media lainnya. 

c. Perhatian penonton sulit dikuasai,partisipasi mereka 

jarang dipraktikkan. 

 

Dilihat dari beberapa kekurangan atau kelemahan yang 

ada, apa bila guru memilih menggunakan media video, 

harus disesuaikan pula dengan sarana prasarana yang ada 

disekolah tersebut, agar metode dan media yang dipilih 

oleh guru akan sesuai dengan mata pelajaran disekolah 

tersebut. 

 

                                                     
44Retno Pritasari and Ari Susetyo Rukmi, “Penggunaan Media Film Kartun 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak Cerita Siswa Kelas V Sekolah Dasar,” 

JPGSD 02.No.02 (2014): 3. 



DAFTARPUSTAKA 

 

 
Arif Budi Harsono. ―Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pembelajaran PAI.‖ Wawancara, 2021. 

Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2003. 

B.Uno, Hamzah, and Nina Lamatenggo. Informasi Komunikasi Dan Informasi Pembelajaran. Jakarta: 
Bumi Aksara, 2011. 

Chozin, Fadjrul Hakam. Cara Mudah Menulis Karya Tulis Ilmiah. Moloeng: Alpa, 2018. 

Dan, Buku Evaluasi, and A N Fatirul. . ―. Buku Evaluasi Dan Pengukuran,‖ 2014, iii,134. 

Darmawan, Deni. Inovasi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014. 

Darojat, Auliya Zakiyah. Pembelajaran PAI Multimedia. Ponorogo: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Institut Negeri Ponorogo, 2020. 

Deliany, Nukke, Asep Hidayat, and Yeti Nurhayati. ―Penerapan Multimedia Interaktif Untuk 
Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA Peserta Didik Di Sekolah Dasar.‖ Educare 17, no. 2 
(2019): 90–97. http://jurnal.fkip.unla.ac.id/index.php/educare/article/view/247. 

Fajar, Dio Achmad. ―Penggunaan Media Visual Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan.‖ Indonesian 
Journal of Instructional Media and Model 2, no. 1 (2020): 1. 
https://doi.org/10.32585/ijimm.v2i1.627. 

Firdaus, Jannatun, Eka Diana, Jannatun Firdaus, Universitas Nurul, and Jadid Paiton. ―Pembelajaran 
Fikih Berbasis Audio-Visual‖ 3, no. 3 (2021): 24–35. 

Halimah, Leli. Keterampilan Mengajar Sebagai Inspirasi Untuk Menjadi Guru Yang Excellent Di Abad 
Ke-21. Bandung: Bandung: Refika Aditama, 2017. 

Hamalik, Oemar. Kurikulum Dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 2014. 

Harsono, Arif Budi. ―Visi, Misi Dan Tujuan Satuan Pendidikan.‖ Wawancara, 2021. 

Hawi, Akmal. Kompetensi Guru PAI. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. 

Istiqlal, Abdul. ―Manfaat Media Pembelajaran Dalam Proses.‖ Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan 
Sekolah 3, no. 2 (2018): 139–44. 

Jennah, Rodhatul. Media Pembelajaran. Media Pembelajaran, 2009. 

Khulsum, Umi, Yusak Hudiyono, and Endang Dwi Sulistyowati. ―Pengembangan Bahan Ajar Menulis 
Cerpen Dengan Media Storyboard Pada Siswa Kelas X Sma.‖ DIGLOSIA : Jurnal Kajian Bahasa, 
Sastra, Dan Pengajarannya 1, no. 1 (2018): 1–12. https://doi.org/10.30872/diglosia.v1i1.pp1-12. 

Kurniawati, Wiwien, and Muhtar Ahmad. ―Evaluasi Mata Kuliah Pendidikan Multimedia Untuk 
Menghasilkan Tenaga Pengembang Media Pembelajaran.‖ Prosiding Seminar Nasional Lembaga 
Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala, no. September (2018): 448–52. 

Lubis, Masruroh, Dairina Yusri, and Media Gusman. ―Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis 
E-Learning (Studi Inovasi Pendidik MTS. PAI Medan Di Tengah Wabah Covid-19).‖ Fitrah: 
Journal of Islamic Education 1, no. 1 (2020): 1–18. 

Luh, Ni, and Putu Ekayani. ―Pentingnya Penggunaan Media Siswa.‖ Pentingnya Penggunaan Media 
Pembelajaran Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa, no. March (2021): 1–16.  

Majid, Abdul. Perencanaan Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016. 

Menteri Agama republik Indonesia. Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI Dan Bahasa Arab. 
Malang, 2013. 



MKDP, Tim Pengembang. Kurikulum Dan Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d. 

Muhaimin. Paradigma Pendidikan Islam. Bandung: Remaja rRosadakarya, 2021. 

Munir. Multimedia Konsep Dan Aplikasi Dalam Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2013. 

Nur Asiah. Inovasi Pembelajaran (Analisis Teori Dan Praktik Mendesain Pembelajaran). Yogyakarta: 
Kepel Press, 2021. 

Nur Haina. ―Pembelajaran Berbasis Multimedia.‖ 2021. 

Nur Hasanah. ―Pembelajaran Berbasis Multimedia.‖ 2021. 

Nurhaini. ―Membuat RPP Dalam Pembelajaran.‖ Wawancara, 2021. 

Nurhasanah. ―Metode Penerapan Pembelajaran PAI Berbasis Media Audio Visual.‖ Wawancara, 2021. 

———. ―Persiapan Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis Media Audio Visual.‖ Wawancara, 2021. 

Pendidikan, Jurnal Komunikasi. ―Peranan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan The Role Of 
Instructional Media To Improving‖ 2, no. 2 (2018). 

Prahara, Erwin Yudi. Materi Pendidikan Agama Islam. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009. 

Primayana, Kadek Hengki, Sekolah Tinggi, Agama Hindu, Negeri Mpu, and Kuturan Singaraja. ―Peran 
Desain Evaluasi Pembelajaran.‖ Widyacarya 4, no. 2 (2020): 88–100. 
http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/widyacarya/article/view/796. 

Pritasari, Retno, and Ari Susetyo Rukmi. ―Penggunaan Media Film Kartun Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menyimak Cerita Siswa Kelas V Sekolah Dasar.‖ JPGSD 02.No.02 (2014): 3. 

Purwono, Joni, and Sri Yutmini. ―Penggunaan Media Audio-Visual Pada Mata Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam.‖ Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran 2.No.2, no. ISSN: 23546441 
(2014): 127–44. 

Purwono, Joni, Sri Yutmini, and Sri Anitah. ―Penggunaan Media Audio-Visual Pada Mata Pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan‖ 2, no. 2 (2014): 127–44. 

Putra, Dian Pramana. ―Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Menggunakan Kartun 3D.‖ Jurnal 
Literasi Digital 1, no. 2 (2021): 88–93. 

Ramdhan, Syaipul, Rahmat Tullah, and Siti Nur Janah. ―Iklan Animasi Stop Bullying Pada SD Negeri 
Cibadak II Berbasis Multimedia.‖ Jurnal Sisfotek Global 9, no. 2 (2019): 6–13. 
https://stmikglobal.ac.id/journal/index.php/sisfotek/article/view/240. 

RI, Kementerian Agama. Al-Quran Dan Terjemahan. Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-
Quran, 2004. 

Rusli, Muhammad. Multimedia Pembelajaran Yang Inovatif Prinsip Dasar Dan Pengembangan. 
Yogyakarta: Andi, 2017. 

Saharuddin, Mutiani. Strategi Pembelajaran IPS : Konsep Dan Aplikasi. Pendidikan, 2020. 
http://eprints.ulm.ac.id/8545/2/MUTIANI 2020-IPS-100 X (1).pdf. 

Sanjaya, Wina. Media Komunikasi Pembelajaran. Jakarta: Kencana, 2012. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016. 

Sulfemi, Wahyu Bagja. ―Penggunaan Metode Demontrasi Dan Media Audio Visual Dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Ips.‖ Pendas Mahakam: Jurnal 
Pendidikan Dasar 3, no. 2 (2018): 151–58. https://doi.org/10.31227/osf.io/qrhsf. 

Suriyanti, Yulia, and Munawar Thoharudin. ―Pemanfaatan Media Pembelajaran IPS Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Guru IPS Terpadu.‖ JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan 
Masyarakat) 3, no. 1 (2019): 117. https://doi.org/10.30595/jppm.v3i1.3507. 



Sutopo, Ariesto Hadi. Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2012. 

Usman, Nurdi. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002. 

Yaumi, Muhammad. Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan Dengan Kurikulum 2013. 
Jakarta: Kencana, 2016. 

Yusra, Rizki Al. ―Media Audio Visual Dalam Pembelajaran PAI‖ 2, no. 1 (2019): 101–12. 


	cover meri.pdf (p.1-12)
	BAB I.pdf (p.23-40)
	BAB II.pdf (p.41-82)

