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Abstrak 

 

Perkembangan zaman yang semakin modern terutama pada era 

globalisasi saat ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi. Untuk tercapai hal tersebut maka sangat diperlukan 

adanya motivasi. Dari data yang peneliti dapat di MINU Sumedang Sari 

dalam pembelajaran fiqih, motivasi peserta didik belum sepenuhnya 

terwujud, padahal guru sudah menggunakan media pembelajaran 

berbasis audio visual. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

penggunaan media pembelajaran Audio Visual Terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas III MINU 

Sumedang Sari. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi 

dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian yang peneliti dapat penyebab motivasi 

peserta didik belum terwujud yaitu belum adanya dorongan dari dalam 

diri seorang peserta didik, hal ini dapat dilihat dari apabila pendidik 

memberikan arahan untuk mencatat materi masih terdapat beberapa 

peserta didik yang tidak mencatat. Karena motivasi dari dalam diri 

sendiri merupakan motivasi yang paling penting. 

 

Kata Kunci : Media Audio Visual, dan Motivasi Belajar
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MOTTO 

 

َوتَۡذَهَبْْْْۥَوَرُسولَهُّْْْلَلَْٱَْْوأَِطيعُوا ْ فَتَۡفَشلُوا ْ َزُعواْ  تَنََٰ َوََلْ

ْوَْ بِِرينَْٱَمَعّْْْلَلَْٱإَِنْْْۡصبُِرٓوا ْ ٱِريُحُكۡمۖۡ ْْْ)٤٦ْ (لَصَٰ
 

Artinya: dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah 

kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan 

kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta 

orang-orang sabar. (QS. Al-Anfal: 46). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dalam sebuah karya ilmiah, judul merupakan cerminan 

dari isi yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya 

pengesahan judul ini diharapkan tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam memahami tujuan skripsi ini. Adapun judul 

skripsi yang dimaksud adalah “Analisis Media Pembelajaran 

Berbasis Audio Visual Terhadap Motivasi Peserta Didik 

pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas III MINU Sumedang Sari”. 

Sebelum membahas lebih jauh berbagai masalah dalam 

penelitian ini, agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan 

penafsiran judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis 

akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

adalah 

1. Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagainya).
1
 

2. Media Pembelajaran : segala sesuatu baik berupa fisik 

maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat 

membantu guru untuk mempermudah dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga 

memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang 

telah
2
 dirumuskan. 

                                                           
1. Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta: 

PRENADAMEDIA Group, 2019), hal. 15.  
2. Ahmad Zaki dan Diyan Yusri, Penggunaan Media Pembelajaran 

untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Pelajaran PKN di SMA 

Swasta Darussa.adah Kec. Pangkalan Susu, Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu 

Pendidikan, Volume 7, No. 2, Juli-Desember 2020, hal. 813.   
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3. Audio Visual : media pengajaran dan media pendidikan 

yang mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam 

waktu proses belajar mengajar berlangsung.
3
 

4. Motivasi Belajar : suatu dorongan kehendak yang 

menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan 

untuk mencapai tujuan tertentu.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di 

era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya 

terhadap dunia pendidikan. Tuntunan global menuntut dunia 

pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan 

perkembangan teknologi terhadap usaha dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, terutama penyesuaian 

Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi dunia pendidikan 

khususnya dalam proses pembelajaran.  

Indonesia merupakan suatu negara yang cukup sukses, 

dan sudah mengembangkan berbagai bidang seperti bidang 

pendidikan, politik, ekonomi, pembangunan dan bidang-

bidang lainnya.Bidang pendidikan merupakan bidang yang 

paling utama dikarenakan untuk dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia maka diperlukan adanya suatu 

pendidikan sehingga perkembangan pendidikan di Indonesia 

yang ada dibidang lainnya juga dapat ditingkatkan.

                                                           
3. Mulyadi, Febry Fahreza, dan Rendi Julianda, Penggunaan Media 

Audio Visual untuk Meningkatkan Prestasi Belajar pada Pembelajaran IPS 

Siswa Kelas V SDN Langung, Jurnal Visipena, Volume 9, Nomor, 1 Juni 2018, 

hal. 136  
4. Suharni dan Purwanti, Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar siswa, 

G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 3, No. 1 Desember 2018, hal. 

138.  
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Karena untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia 

yang baik maka akan menumbuhkan bangsa negara yang 

memiliki tingkat pendidikan yang baik.  

Manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, sebab 

pendidikan merupakan kunci dari masa depan manusia yang 

dibekali dengan akal dan pikiran. Pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan 

dan kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan 

merupakan tempat untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah 

laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan 

manusia. Dapat pula diartikan bahwa pendidikan merupakan 

suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dan berurutan 

dalam mengembangkan potensi siswa. Pendidikan 

mempersiapkan siswa baik aspek jasmani, rohani dan 

kemampuan seseorang untuk peranannya dilingkungan 

sekitarnya di masa yang akan datang.
5
 

Pelakasanaan pendidikan di madrasah idealnya harus 

tepat sasaran sesuai dalam aturan pemerintah baik yang 

tertulis dalam undang-undang atau sistem pendidikan 

nasional Indonesia, akan tetapi dalam kenyataannya masih 

banyak mengalami kelemahan dari berbagai sisi.   

Pendidikan ditunjukkan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan 

pada semua jenjang pendidikan, terutama yang memerlukan 

perhatian yang serius membangun kualitas pembelajaran di 

dalam kelas, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa berawal 

                                                           
5 . Evinna Cinda Hendriana, Arnold Jacobus, “Implementasi 

Pendidikan Karakter di Sekolah Melalui Keteladanan dan Pembiasaan”, Jurnal: 

Pendidikan Dasar Indonesia, Volum 1 Nomor 2 Bulan September 2017, hal. 26. 
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dari ruang kelas sebagai tempat proses pembelajaran yang 

berkualitas akan tercapainya mutu pendidikan secara umum. 

Pembelajaran adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik 

sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik 

melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan 

sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada 

peserta didik dalam melakukan belajar.
6
 

Pengelolaan kelas yang baik akan mendapatkan proses 

interaksi belajar mengajar yang baik pula. Dalam proses 

interaksi pendidikan tersebut terdapat beberapa komponen 

pembelajaran yang saling berhubungan, misalnya 

penggunaan model, metode, strategi, media, bahan ajar, 

prangkat pembelajaran (RPP, LKS, dll) sampai alat evaluasi 

hasil belajar.  

Proses pembelajaran yang saling berhubungan 

memberikan inovasi perbaikan dan pembenahan menuju 

peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Terlebih 

dalam penggunaan model pembelajaran senantiasa 

diusahakan untuk dikembangkan guna semakin memacu 

keaktifan peserta didik dalam belajar.Hal ini penting 

diupayakan, sebab filosofis belajar adalah peserta didik 

sebagai subjek (pelaku) belajar. Ketika mereka secara aktif, 

mereka secara langsung telah mengembangkan rasa ingin 

tahunya terhadap segala sesuatu dan ini menjadi modal besar 

mereka untuk belajar lebih banyak.  

 

                                                           
6 . Aprida Pane, dkk, “Belajar dan Pembelajaran”, Jurnal: Kajian 

Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 03 No. 2 Desember 2017, hal. 337.  
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Belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik 

guna untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat 

merubah dirinya dari yang tidak tahu menjadi tahu.
7
 

Keberhasilan siswa dalam pembelajaran dipengaruhi oleh 

beberapa faktor di antaranya: guru, strategi dan model 

pembelajaran, sumber pembelajaran, dan sarana prasarana 

yang menunjang dalam keberhasilan pendidikan. Salah satu 

faktor yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan siswa 

dalam bidang pendidikan adalah guru. 

Maka dalam usaha mendorong partisipasi peserta didik 

dalam belajar, guru memegang peran utama dalam memilih 

metode atau model pembelajaran yang pas. Dalam UU No. 

14 tahun 2005 dijelaskan bahwa sebagai agen pembelajaran, 

guru merupakan kunci utama keberhasilan pembelajaran 

pendidikan, sehingga tidak mengherankan jika kemudian 

guru menjadi pihak yang diaggap paling bertanggung jawab 

terhadap baik buruknya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, 

fungsi guru adalah meningkatkan mutu pendidikan nasional 

salah satunya dalam pemilihan media pembelajaran yang 

akan digunakan. Apabila media yang digunakan tidak sesuai 

akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Media pembelajaran ini banyak sekali ragamnya. Namun 

intinya, satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan 

mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, 

pengetahuan guru untuk mengkreatifkannya sangat 

diperlukan agar tercapai pembelajaran yang efektif sesuai 

sasaran. Dalam agama islam, perintah untuk melaksanakan 

pembelajaran yang efektif berkorelasi langsung dengan 

                                                           
7 . Ida Fiteriani, “Analisis Perbedaan Hasil Belajar Kognitif 

Menggunakan Metode Pembelajaran Kooperatif yang Berkombinasi pada 

Materi IPA di MIN Bandar Lampung”, Jurnal: Terampil, Volume 4 Nomor 2 

Oktober 2017, hal. 2. 



 
 

6 
 

penggunaan media pembelajaran yang tepat. Sebagaimana 

hadits yang diriwayatkan oleh HR. Muslim yang berbunyi: 

 

 بِِه طَِريْقًا إِلَى الَْجنَّةِ َمْن سَلََك طَِريْقًا يَلْتَِمُس فِيِْه ِعلًْما سَهََّل هللاُ 

Artinya: “Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk 

menuntun ilmu, maka Allah Swt akan 

memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. 

Muslim). 

 

Berdasarkan hadits diatas, bahwasannya menuntun ilmu 

itu hukumnya wajib agar kita bisa mengetahui mana yang 

baik dan buruk. Salah satu jalan untuk menuntut ilmu yaitu 

dengan belajar. Dengan belajar kita bisa mengetahui apa 

yang tidak kita ketahui sebelumnya, melalui perantara guru 

dan alat-alat yang tersedia agar guru mudah menyampaikan 

materi serta siswa dapat menerima dengan baik.  

Guru dituntut untuk mampu menggunakan alat-alat yang 

disediakan oleh sekolah untuk menyampaikan materi 

pembelajaran sebaik mungkin. Pada dasarnya alat-alat 

tersebut berkembang sesuai zaman. Peran guru dalam 

pembelajaran yaitu menyediakan, menunjukkan, 

membimbing, dan memotivasi siswa agar dapat berinteraksi 

dengan berbagai sumber pembelajaran yang tersedia. Salah 

satu usaha untuk mengatasi keadaan tersebut adalah dengan 

menggunakan media pembelajaran, karena fungsi Media 

dalam kegiatan pembelajaran di samping sebagai penyaji 

stimulus informasi, sikap dan lain-lain, juga untuk 

meningkatkan keserasian dalam memberikan informasi. Hal 

ini berarti bahwa media pembelajaran disebut juga dengan 

sumber belajar secara umum. 
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Guru dalam memilih dan memanfaatkan media 

pembelajaran perlu memperhatikan dan sekaligus 

mempertimbangkan sesuatu yang bisa mendukung 

penggunan media pembelajaran tersebut, yaitu kemampuan 

menunjang penyajian stimulus yang berupa Audio Visual, 

dan juga respon siswa yang tepat. Media pembelajaran 

Audio Visual, yaitu media pembelajaran yang menunjukkan 

gambar dan mendengarkan suara. 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran adalah 

salah satu upaya untuk menarik motivasi belajar peserta 

didik. Media dapat menumbuhkan motivasi dan perhatian 

peserta didik. Agar terciptanya tujuan pendidikan pada 

umumnya dan tujuan pembelajaran sekolah pada khususnya 

media tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran. 

Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan rasa ingin tahu dan minat, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan dalam proses belajar mengajar serta 

dapat mempengaruhi psikologi siswa.
8
 Apabila guru dapat 

memilih media pembelajaran yang tepat, kreatif dan dapat 

menarik perhatian siswanya, media pembelajaran ini bisa 

membangkitkan motivasi belajar siswa. 

Motivasi adalah syarat mutlak untuk belajar. Disekolah 

sering kali terdapat anak yang malas, tidak menyenangkan, 

suka membolos dan sebagainya. Dalam hal demikian berarti 

bahwa guru tidak berhasil memberi motivasi yang tepat 

untuk mendorong siswa belajar dengan segenap tenaga dan 

pikirannya. 

Walgito dalam jurnal bimbingan dan konseling 

menyatakan motivasi merupakan kekuatan yang terdapat 

                                                           
8 . Wakhidati Nurrohmah Putri, “Pengaruh Media Pembelajaran 

Terhadap Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa Madrasah Tsanawiyah”, 

Journal: Of Arabic Education and Literatur, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 6.  
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dalam diri organisme yang menyebabkan organisme itu 

bertindak atau berbuat dan dorongan ini biasanya tertuju 

pada suatu tujuan tertentu.Sejalan dengan pendapat diatas, 

Suryabrata menyatakan motivasi suatu keadaan dalam diri 

individu yang mendorong individu untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan.
9
 

Dari pendapat diatas bahwa motivasi adalah suatu 

dorongan dari dalam diri seseorang maupun dari lingkungan 

sekitar yang ditandai dengan perubahan sikap afektif 

(perasaan atau sikap) dan reaksi untuk mecapai sutau tujuan. 

Seseorang peserta didik tanpa adanya motivasi belajar tidak 

akan mencapai dalam keberhasilan belajar.  

Dalam pra penelitian yang dilakukan di MINU Sumedang 

Sari, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Bitan 

selaku guru mata pelajaran fiqih kelas 3 MINU Sumedang 

Sari, memperoleh keterangan bahwa guru sudah 

menggunakan media pembelajaran yang bervariatif salah 

satunya media pembelajaran audio visual. Tetapi motivasi 

belajar peserta didik masih rendah terlihat dari apabila guru 

sedang menjelaskan materi peserta didik asyik mengobrol 

dengan teman sebangkunya, apabila guru memberikan tugas 

terdapat beberapa peserta didik yang tidak mengerjakan, 

apabila guru memberikan pertanyaan hanya beberapa yang 

berani untuk menjawab, guru memberikan arahan untuk 

mencatat materi yang penting masih terdapat beberapa 

peserta didik yang tidak mencatat dan kurangnya percaya diri 

untuk mengungkapkan pendapat didepan teman satu kelas.                                  

Dari permasalahan diatas seharusnya dengan 

menggunakan media pembelajaran audio visual motivasi 

                                                           
9 . Suharni, Purwanti, Upaya Meningkatkan Motivasi Siswa, Jurnal: 

Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 3 No. 1, Bulan Desember Tahun 2018, 

hal. 135.  
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belajar peserta didik sudah tercapai, sesuai dengan fungsi 

media pembelajaran yang dikemukakan oleh Keemp & 

Dayton dalam buku media pembelajaran yaitu dapat 

menumbuhkan motivasi minat atau tindakan.
10

 

Sedangkan menurut wina sanjaya dalam jurnal 

Pendidikan Akuntansi Indonesia yaitu dengan menggunakan 

media pembelajaran, diharapkan siswa akan lebih 

termotivasi dalam belajar. Dengan demikian, pengembangan 

media pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistik 

saja akan tetapi juga memudahkan siswa mempelajari materi 

pelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah belajar 

siswa.
11

 

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang pelaksanaan pendidikan disana secara umum 

dan lebih khusus lagi terkait dengan “Penggunaan Media 

Pembelajaran Berbasis Audio Visual Terhadap Motivasi 

Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas III MINU Sumedang 

Sari” 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalahnya diantara sebagai berikut: 

1. Terbatasnya ilmu teknologi yang dikuasai guru sehingga 

guru sulit untuk mengoperasikan media pembelajaran 

berbasis audio visual. 

2. Kurangnya aktivitas dan kreativitas guru dalam 

menggunakan media pembelajaran audio visual 

                                                           
10. Rudi Sumiharsono, Hisbayatullah Hasanah, Media Pembelajaran, 

(Jawa Timur: CV Pustaka Abadi. 2018). hal. 10-13.   
11. Rizqi Ilyasa Aghni, “Fungsi dan Jenis Media Pembelajaran dalam 

Pembelajaran Akuntansi”, Jurnal: Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XVI, 

No. 1, 2018, hal. 100.  
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sehingga motivasi belajar peserta didik tidak berhasil 

secara maksimal. 

3. Terdapat beberapa peserta didik yang masih merasa 

bosan 

 

D. Batasan Masalah 

Ada beberapa hal yang menyebabkan siswa megalami 

kendala dalam belajar fiqih. Berdasarkan identifikasi 

masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari 

penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi 

permasalahan pada penggunaan media pembelajaran berbasis 

audio visual yang berbentuk video dalam motivasi belajar 

peserta didik pada mata pelajaran fiqih kelas III di MINU 

Sumedang Sari. Dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui bagaimana penggunaan media pembelajaran 

berbasis audio visual terhadap motivasi belajar siswa. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil pra penelitian, 

maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana Analisis Media 

Pembelajaran Berbasis Audio Visual Terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fikih Kelas III 

MINU Sumedang Sari.” 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diartikan sebagai target yang 

hendak dicapai didalam suatu penelitian, yang berfungsi 

sebagai bukti kebenaran dari teori yang diungkapkannya. 

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Analisis Media Pembelajaran Berbasis 

Audio Visual Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik 
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pada Mata Pelajaran Fikih Kelas III MINU Sumedang 

Sari. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat diharapkan dapat 

memberikan solusi mengenai penggunaan media 

pembelajaran berbasis audio visual sebagai salah 

satu alternatif untuk meningkatkan motivasi peserta 

didik. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberi manfaat yang besar bagi 

peneliti dalam hal mengetahui dan memahami 

Analisis Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual 

Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata 

Pelajaran Fikih Kelas III MINU Sumedang Sari. 

Serta diharapkan dapat menambahkan wawasan ilmu 

pengetahuan agar saat terjun langsung menjadi guru 

sudah mempunyai bekal yang akan diberikan kepada 

peserta didik. 

2. Bagi Sekolah 

Melalui penelitian ini dapat memberikan solusi 

dalam masalah-masalah pembelajaran yang ada, 

dalam membantu peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran dan membangkitkan motivasi 

belajar siswa agar lebih maksimal. 

3. Bagi Peserta Didik 

Untuk memotivasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran dan membantu siswa agar lebih paham 

lagi dengan materi fikih. 
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4. Bagi Guru 

Agar lebih memanfaatkan kemajuan teknologi 

saat ini, contohnya dengan menggunakan media 

pembelajaran audio visual secara maksimal dalam 

memotivasi belajar peserta didik. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman yang 

berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual 

Terhadap Minat Belajar pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas IV 

MIN 6 Bandar Lampung”.Hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media audio 

visual terhadap minat belajar pada mata pelajaran Fiqih 

peserta didik kelas IV MIN 6 Bandar Lampung, yaitu minat 

belajar peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual lebih baik daripada yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai mean pada 

kelas eksperimen sebesar 86 pada interval (75-90) dan nilai 

tersebut termasuk kategori sedang. Artinya bahwa 

penggunaan media pembelajaran sudah baik dan mampu 

untuk diaplikasikan untuk menarik minat belajar fiqih dalam 

proses kegiatan belajar.
12

 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wasi‟ah.Ba yang 

berjudul “Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Aktivitas 

dan Minat Belajar Peserta Didik Kelas IV pada Pelajaran 

Fiqih di SD IT Ar-Rahman Jati Agung”. Hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Hasil uji normalitas 

                                                           
12 . Abdurrohman, Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual 

Terhadap Minat Belajar Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas IV MIN 6 Bandar 

Lampung, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2017), hal. 90.  
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menentukan bahwa data yang dipperoleh berdistribusi 

normal, dan dari uji homogenitas dari data yang diujikan 

adalah bersifat sama atau homogen. Dan hasil data dari uji 

hipotesis menggunakan uji Independent Sample T-Test. 

Berdasarkan hasil uji tersebut diperolehlah nilai sig (2-tailed) 

sebesar 0,000 dari dasar pengambilan keputusan nilai Sig. (2-

tailed) < 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan, 

maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan atau 

pengaruh dari penggunaan media audio visual terhadap 

aktivitas belajar peserta didik kelas IV pada pelajaran fiqih. 

Begitupula hasil dari angket minat belajar diperolehlah nilai 

sig (2-tailed) sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa 

adanya perbedaan atau pengaruh dari penggunaan media 

audio visual terhadap aktivitas belajar peserta didik kelas IV 

pada pelajaran fiqihPenelitian ini menarik kesimpulan 

bahwasanya terdapat pengaruh atau perbedaan dalam 

aktivitas dan minat belajar ketika menggunakan media audio 

visual dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Dengan 

menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik minat 

belajar peserta didik maka akan dapat meningkatkan 

semangat anak untuk belajar.
13

 

Penelitian ini dilakukan oleh Leli Susanti yang berjudul 

“Hubungan Motivasi Belajar dengan Minat Baca Peserta 

Didik Kelas IV MIN 7 Bandar Lampung.Hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Populasi penelitian ini 

seluruh peserta didik kelas IV 7 Bandar Lampung sebanyak 

98 siswa.Sampel penelitian sebanyak 25 siswa yang 

ditentukan menggunakan teknik simple random sampling. 

                                                           
13 . Dewi Wasi‟ah. Ba, Pengaruh Media Audio Visual Terhadap 

Aktivitas dan Minat Belajar Peserta Didik Kelas IV pada Pelajaran Fiqih di SD 

IT Ar-Rahman Jati Agung, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Raden Intan Lampung, 2021), hal. 2.  
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Instrumen terdiri dari angket motivasi belajar dan angket 

minat baca.Angket digunakan untuk mengukur motivasi 

belajar dan minat baca peserta didik.Teknik analisis data 

menggunakan korelasi linier sederhanaBerdasarkan hasil uji 

hipotesis variabel motivasi belajar dengan minat baca peserta 

didik terdapat hubungan yang positif, dengan perhitungan 

koefisien korelasi dengan taraf signifikan 5%.Dengan 

rhitung > rtabel atau 0,798 > 0, 396, dengan demikian Ha 

diterima. Ini berarti bahwa terdapat korelasi yang positif dn 

signifikan antara motivasi belajar dengan minat baca sebesar 

0,798 dan sumbangan efiktifnya sebesar 63,7%.
14

 

Penelitian terdahulu di atas berfungsi sebagai acuan 

penelitian karena agar memudahkan peneliti untuk 

mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini modelnya 

sama seperti penelitian terdahulu, namun perbedaannya 

terletak pada obyek yang akan diteliti, obyek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas III MINU Sumedang Sari, 

tahun penelitian, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021 

dan permasalahan yang terjadi disekolah yang akan diteliti. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini suatu bentuk penelitian yang 

bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk mendeskripsikan hasil pengolahan data yang 

berbentuk kata-kata, gambaran umum yang terjadi di 

lapangan. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk 

memahami realitas sosial, adalah melihat dunia dari apa 

                                                           
14 . Leli Susanti, Hubungan Motivasi Belajar dengan Minat Baca 

Peserta Didik Kelas IV MIN 7 Bandar Lampung, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hal. 2.   
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adanya, bukan melihat dunia yang seharusnya. Penelitian 

kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat 

penemuan. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang 

realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di 

masyarakat yang menjadi subyek penelitian sehingga 

tergambarkan ciri-ciri, karakter, sifat, dan model dari 

karakter tersebut. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan 

menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau 

interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. 

Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya 

memahami bagaimana seorang individu melihat, 

memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. 

Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya. 

Memahami merupakan esensi dari penelitian kualitatif. 

Secara sederhana, proses memahami sangat mudah 

diucapkan, tetapi sesungguhnya sangat sulit untuk 

dilakukan dengan sebenar-benarnya.
15

 

Dengan menggunakan metode pendekatan 

kualitatif diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai arti dan fakta yang relevan, 

agar bisa lebih memahami lagi tentang Analisis Media 

Pembelajaran Berbasis Audio Visual Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas III MINU 

Sumedang Sari. 

                                                           
15. Sudaryono, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix 

Method, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 97.  
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2. Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan di MINU 

Sumedang Sari, yang terletak di Jalan Lintas Bumi Harjo, 

Desa Sumedang Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, 

Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.
16

 

Dalam penelitian kualitatif ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data 

yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya. Wawancara ini bila ingin 

mengetahui hal-hal dari responden secara lebih 

mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada 

beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus 

informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, 

responden, pedoman wawancara, dan situasi 

wawancara. 

Dalam wawancara ini peneliti dapat melakukan 

face-to-face interview (wawancara berhadap-

hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka 

dengan telepon, atau terlibat dalam focus group 

interview (interview dalam kelompok tertentu) yang 

terdiri dari enam sampai delapan partisipan per 

                                                           
16. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), 

hal. 104-105.  



 

 

17 

 

kelompok.Wawancara-wawancara seperti ini tentu 

saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara 

umum tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat 

terbuka (openended) yang dirancang untuk 

memunculkan pandangan dan opini dari para 

partisipan.
17

 

Adapun metode wawancara ini ditunjukkan guru 

mata pelajaran fiqih dan siswa kelas III yang dapat 

memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan 

oleh peneliti mengenai Analisis Media Pembelajaran 

Berbasis Audio Visual Terhadap Motivasi Belajar 

Peserta Didik Kelas III MINU Sumedang Sari. 

b. Observasi 

Observasi atau pengematan merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan 

dengan partisipasi ataupun nonpartisipasi. Dalam 

observasi partisipasi (participatiry observation) 

pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang 

berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat 

atau peserta pelatihan. Dalam observasi 

nonpartisipasi (nonparticipatory observation) 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, pengamat 

hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut 

dalam kegiatan.
18

 

Metode ini digunakan sebagai metode pokok 

untuk mendapatkan data-data mengenai Analisis 

Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual dalam 

                                                           
17

. Ibid, hal. 545-546.   
18.Sudaryono, Ibid, hal. 226. 
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Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih 

Kelas III MINU Sumedang Sari. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film 

dokumentar, data yang relevan penelitian. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang.
19

 

Dalam metode dokumen ini, peneliti ingin 

memperoleh beberapa catatan penting untuk 

dijadikan sumber tertulis maupun dokumentasi dari 

tempat informasi penelitian. Seperti untuk 

memperoleh RPP, dan foto kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan media audio visual dalam 

bentuk video. Dokumen-dokumen yang akan 

dikumpulkan akan digunakan untuk melengkapi 

suatu data penelitian sehingga terdapat suatu 

gambaran tentang objek yang akan diteliti yang 

terkait dengan Analisis Media Pembelajaran 

Berbasis Audio Visual Terhadap Motivasi Belajar 

Peserta Didik pada Mata Pelajaran fiqih Kelas III 

MINU Sumedang Sari. 

 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai 

untuk mendapatkan atau mengumpulkan data secara 

sistematis dalam mencari pemecahan masalah penelitian 

                                                           
19. Ibid, hal. 229.  
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atau mencapai tujuan penelitian.
20

 Dalam penelitian ini 

instrumen yang digunakan antara lain: 

a. Instrumen Wawancara 

Instrumen wawancara adalah pedoman peneliti 

dalam mewawancarai subjek penelitian untuk 

menggali sebanyak-banyaknya tentang apa, 

mengapa, dan bagaimana tentang masalah yang 

diberikan oleh peneliti. Pedoman ini adalah garis 

besar pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti 

berikan kepada subjek penelitian. 

Pelaksanaan wawancara dilaksanakan diluar jam 

pelajaran dengan maksud agar tidak mengganggu 

kegiatan belajar mengajar di kelas dan gurupun tidak 

merasa keberatan dalam mengikuti wawancara. 

Wawancara pada penelitian ini berdasarkan pedoman 

wawancara sebagai garis besar pertanyaan-

pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada guru 

sebagai subjek penelitian. Pertanyaan yang 

digunakan berdasarkan teori dari Setyosari dalam 

buku Media Pembelajaran Inovatif dan 

Pengembangannya serta Sardiman dalam buku 

Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Adapun kisi-

kisi untuk pedoman wawancara sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

.  Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 112.  
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Tabel 1 

Kisi-Kisi Panduan 

Wawancara Media Pembelajaran 

No Indikator 
Nomor 

Butir 

1 Kesesuaian Media dengan Tujuan 

Pembelajaran 

1, 2 

Membangkitkan rasa percaya diri seorang 

pelajar 

3, 4 

2 Kemampuan media dalam mengaktifkan siswa 5, 6, 7 

Kemampuan media dalam mengembangkan 

belajar yang menyenangkan 

8, 9, 10 

Kualitas media  11, 12, 

13, 14, 15 

 

Tabel 2 

Kisi-Kisi Panduan 

Wawancara Motivasi Belajar 

No Indikator 
Nomor 

Butir 

1 Adanya hasrat dan keinginan untuk belajar 1, 2, 3 

2 Adanya harapan dan cita-cita di masa depan 4, 5 

3 Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 6, 7, 8, 9 

4 Adanya penghargaan dalam belajar 10, 11 

5 Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 12, 13, 14 

6 Adanya lingkungan belajar yang kondusif 15 
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b. Instrumen Observasi 

Instrumen observasi merupakan pedoman peneliti 

dalam mengadakan pengamatan dan pencarian 

sistematik terhadap permasalahan yang di 

teliti.Instrumen yang digunakan berdasarkan teori 

Setyosari dalam buku Media Pembelajaran dan 

Pengembangannya.Pedoman ini berkaitan dengan 

situasi dan kondisi di MINU Sumedang Sari.Berikut 

kisi-kisi untuk pedoman observasi: 

 

Tabel 3 

Kisi-Kisi Panduan Observasi 

Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual 

No Indikator 

1.  Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran 

2.  Membangkitkan rasa percaya diri seorang pelajar 

3.  Kemampuan media dalam mengaktifkan siswa 

4.  Kemampuan media dalam mengembangkan suasana belajar 

yang menyenangkan 

5.  Kualitas media 

 

Tabel 4 

Kisi-Kisi Panduan Observasi 

Langkah Pembelajaran Penggunaan Media Audio Visual 

No Komponen Aspek yang Diamati 

1 Persiapan 

Materi 

Seorang guru harus mempersiapkan unit 

pelajaran terlebih dahulu. Setelah itu, baru 

memilih atau menentukan media audio visual 

yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran 

yang diharapkan 

2 Durasi Media Seorang guru juga harus mengetahui durasi 

media audio visual. Misalnya, dalam bentuk 
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film ataupun video, di mana keduanya harus 

disesuaikan dengan jam pelajaran. 

3 Persiapan Kelas Persiapan siswa, bisa dilakukan dengan 

memberikan penjelasan secara global 

mengenai isi film, video atau televise yang 

akan diputar. 

Persiapan alat adalah persiapan mengenai 

semua peralatan yang akan digunakan demi 

kelancaran pembelajaran 

4 Tanya Jawab Setelah kegiatan pemutaran film atau video 

selesai, sebaiknya seorang guru melakukan 

refleksi dan Tanya jawab dengan siswanya. 

Hal tersebut bertujuan untuk mengenai sejauh 

mana pemahaman siswa terhadap materi 

tersebut. 

 

 

Tabel 5 

Kisi-Kisi Panduan Observasi 

Motivasi Belajar 

No Indikator 

1.  Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil 

2.  Adanya harapan dan cita-cita di masa depan 

3.  Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

4.  Adanya penghargaan dalam belajar 

5.  Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

6.  Adanya lingkungan belajar yang kondusif 
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c. Instrumen Dokumentasi 

Instrumen dokumentasi merupakan alat bantu 

yang digunakan untuk mengumpulkan data-data 

yang berupa dokumen seperti file nilai motivasi, RPP 

dan media audio visual yang berupa slide suara dan 

video yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

 

5. Teknik Analisa Data 

Dalam suatu penelitian kualitatif ini, proses 

analisis data dilakukan dari awal hingga akhir. Hal ini 

yang menjadi perbedaan antara penelitian kualitatif 

dengan kuantitatif, dimana pada penelitian kuantitatif 

proses analisis data tersebut dilakukan setelah data 

penelitian itu terkumpul di akhir penelitian, lain halnya 

dengan penelitian kualitatif bahwa terkumpulnya data 

dari awal hingga akhir penelitian dan tidak memiliki 

batasan waktu penelitian. Menurut Miles dan Huberman 

dalam buku Metodologi Penelitian Pendidikan proses 

analisis data itu dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Reduksi data 

Jika pengumpulan data itu telah dilaksanakan 

kemudian data direduksi untuk memilih data yang 

berarti dan relevan, mengarahkan data pada 

pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau 

untuk menjawab pertanyaan penelitian.Selanjutnya 

menyusun dan menyederhanakan dengan sistematis 

dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil 

temuan dan maknanya. Artinya reduksi data dipakai 

untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak penting, dan 
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mengorganisasikan data, sehingga memberikan 

kemudahan peneliti menyusun kesimpulan.
21

 

Dalam bidang pendidikan, setelah peneliti 

memasuki setting sekolah sebagai tempat peneliti 

maka untuk mereduksi data peneliti akan 

memfokuskan pada siswa kelas III. 

b. Penyajian data 

Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya 

yaitu menampilkan data attau penyajian data.Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa berbentuk 

gambar, kata-kata, tulisan, atau tabel dan 

grafik.Tujuan sajian data ialah guna menggabungkan 

informasi sehingga bisa mendeskripsikan fakta yang 

ada.Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan 

“data yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif ini yaitu data berupa teks yang bersifat 

naratif.
22

 

Dengan menampilkan data, hal ini akan 

memudahkan peneliti untuk memahami apa yang 

terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya 

disarankan untuk melakukan display data bisa juga 

berupa grafik atau matrik. 

c. Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif 

menurut Miles and Huberman adalah penarikan 

kesimpulan. Penyusunan kesimpulan dilaksanakan 

selama proses penelitian berjalan seperti halnya 

proses reduksi data, setelah data terkumpul sangat 

mencukupi kemudian dibuat kesimpulan sementara. 

                                                           
21. Sudaryono.Opcit, hal. 241.  
22. Ibid. hal. 241.  
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Dan sesudah data betul-betul lengkap disusun 

kesimpulan akhir.
23

 

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara. 

d. Pengujian keabsahan data 

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu 

mengungkapkan kebenaran yang objektif, karena itu 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat 

penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur 

tingkat kepercayaan (kredibilitas) penelitian 

kualitatif sehingga dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah. Uji keabsahan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan triangulasi. 

Sugiyono mengatakan bahwa triangulasi adalah 

teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada.
24

 

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif 

dengan menggunakan triangulasi akan lebih 

meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan 

dengan satu pendekatan.
25

 Triangulasi yang 

digunakanpada penelitian ini meliputi triangulasi 

sumber, dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber 

                                                           
23. Ibid. hal. 242.  
24. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan 

R&D, Cet ke-27, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 241.  
25. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 369.  
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dilakukan peneliti dengan menggali informasi dari 

guru atau pendidik kemudian meluas ke peserta 

didik. Dari sumber-sumber tersebut dijelaskan, mana 

yang memiliki kesamaan pandangan, mana yang 

berbeda dan mana yang spesifik. Sedangkan 

triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan 

data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

pendidik dan peserta didik. 

Penggunaan triangulasi teknik tersebut dilakukan 

agar data yang diperoleh dari informan penelitian 

yang menjadi sumber data primer menjadi,lebih 

valid, tuntas, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan 

ditarik kesimpulan terkait penelitian.Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode 

ini untuk memperoleh kebenaran data atau dokumen 

yang berkaitan dengan Analisis Media Pembelajaran 

Audio Visual Terhadap Motivasi Belajar Peserta 

Didik Kelas III di MINU Sumedang Sari. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika 

pembehasan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Memuat uraian tentang kerangka teori relevan yang 

terkait dengan tema skripsi. 

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Memuat secara rinci gambaran umum objek yang 

diteliti serta penyajian fakta dan data yang diteliti 
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BAB IV. ANALISIS PENELITIAN 

Berisi analisis data penelitian beserta temuan 

penelitiannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau 

rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas 

seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya 

dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh 

berdasarkan hasil analisis data yang diuraikan pada 

bab-bab yang sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran Audio Visual 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang 

secara harfiah berarti tengah, „perantara‟, atau 

„pengantar‟.Dalam bahasa Arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Gerlach & Ely (1971) dalam buku Media 

Pembelajaran mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Dalam pengertian ini guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal.
26

 

Kata media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara 

harfiah berarti perantara atau pengantar. Metode adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. 

Banyak batasan yang diberikan orang tentang 

media.Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan 

(Associaton of Education and Comumnication 

Technology/AECT) di Amerika membatasi media sebagai 

segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

                                                           
26. Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), 

hal. 3.  
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menyalurkan pesan/informasi. Gagne (1970) dalam buku 

media pendidikan: pengertian, pengembangan dan 

pemanfatannya, menyatakan bahwa media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu Briggs 

(1970) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik 

yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa 

untuk belajar, buku, film, kaset, film bingkai, adalah 

contoh-contohnya. 

Sedangkan menurut Fleming dalam buku media 

pembelajaran, kata mediator adalah penyebab atau alat 

yang ikut campur tangan dalam dua pihak dan 

mendamaikannya. Dengan istilah mediator media 

menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur 

hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam 

proses belajar siswa dan isi pelajaran. Di samping itu, 

mediator dapat pula mencerminkan pengertian bahwa 

setiap sistem pengajaran yang melakukan peran mediasi, 

mulai dari guru sampai kepada peralatan paling canggih, 

dapat disebut media.Ringkasannya media adalah alat 

yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan 

pengajaran. 

Heinich, dan kawan kawan dalam buku media 

pembelajaran mengemukakan istilah medium sebagai 

perantara yang mengantar informasi antara sumber dan 

penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, 

gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan 

sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media itu 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran. 
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Sedangkan dengan batasan ini Hamidjojo dalam buku 

media pembelajaran memberi batasan media sebagai 

semua bentuk perantara bentuk yang digunakan oleh 

manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, 

gagasan, atau pendapat sehingga ide, gagasan atau 

pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada 

penerima.
27

 

Media memiliki konotasi yang terlalu luas dan 

kompleks. Kesulitan mendefinisikan media sangat terasa 

apalagi dikaitkan dengan beberapa istilah lain sistem 

penyajian dan teknologi pembelajaran. Media (singular 

medium) berasal dari bahsa latin yang berarti antara atau 

perantara yang merujuk pada sesuatu yang dapat 

menghubungkan informasi antara sumber dan penerima 

informasi. Menurut Smaldino, Lowther, dan Russel 

dalam buku Media dan Teknologi Pembelajaran 

memandang media sebagai alat komunikasi (means of 

communication). 

Media adalah saluran informasi (chanels of 

communication) begitu kata Newby dkk. Media 

dipandang sebagai bentuk-bentuk komunikasimassayang 

melibatkan sistem simbol dan peralatan produksi dan 

distribusi.
28

 

Berdasarkan pengertian diatas diperoleh beberapa 

gambaran secara umum mengenai media yaitu, 

merupakan alat atau benda yang dapat membantu dalam 

menyampaikan informasi mengenai hal yang diajarkan 

yang dapat disaksikan kepada seseorang yang sedang 

diajarakan. 

                                                           
27. Ibid, hal. 3-4. 
28. Muhammad Yaumi, Media dan Teknologi Pembelajaran, (Jakarta: 

PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hal. 5.  
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Proses belajar mengajar (PBM) seringkali 

dihadapkan pada materi yang abstrak dan diluar 

pengalaman peserta didik sehari-hari sehingga materi 

pelajaran menjadi sulit diajarakan oleh guru dan juga sulit 

untuk dipahami oleh peserta didik. Media adalah salah 

satu cara yang dapat dilakuakan untuk mengkonkretkan 

sesuatu yang abstrak.
29

 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat 

merangsang perhatian dan minat siswa belajar.
30

 

Burden dan Byrd dalam buku pengembangan 

pembelajaran ips di sekolah dasar mendefinisikan media 

pembelajaran sebagai alat yang menyediakan fungsi-

fungsi pembelajaran dalam pendidikan terutama dalam 

mengantarkan informasi dari sumber ke penerima, yang 

dapat memfasilitasi dan meningkatkan kualitas belajar 

siswa. Sejalan dengan pendapat diatas, Brown et al 

mendefinisikan media pembelajaran sebagai teknologi 

dalam pembelajaran yang merupakan sebuah cara 

sistematis dari perancangan, penggunaan dan evaluasi 

dari keseluruhan proses belajar mengajar pada subjek 

tertentu dengan mengombinasikan berbagai sumber daya 

manusia dan non manusia.
31

 

Media pembelajaran adalah semua bentuk 

peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk 

menyampaikan informasi dan membangun 

interaksi.Peralatan fisik yang dimaksud mencakup benda 

                                                           
29. Ibid, hal. 178. 
30. Azhar Arsyad, Ibid, hal. 10.  
31 . Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah 

Dasar, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hal. 293.   
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asli, bahan cetak, visual, audio, audio visual, multimedia, 

dan web.Peralatan tersebut harus dirancang dan 

dikembangkan secara sengaja agar sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dan tujuan 

pembelajaran.Peralatan tersebut harus dapat digunakan 

untuk menyampaikan informasi yang berisi pesan-pesan 

pembelajaran agar peserta didik dapat mengonstruksi 

pengetahuan dengan efektif dan efesien.Selain itu, 

interaksi antara pendidik dengan peserta didik, peserta 

didik yang satu dengan peserta didik yang lain, serta 

antara pendidik, peserta didik dengan sumber belajar 

dapat terbangun dengan baik.
32

 

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat 

atau benda yang digunakan untuk membantu 

memudahkan, memperlancar, komunikasi guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. Dan melalui media 

pembelajaran dapat membangkitkan motivasi dan 

semangat belajar peserta didik serta dapat membantu guru 

dan siswa untuk mencepai tujuan pembelajaran. 

 

2. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Jika diklasifikasi, dalam kategori atau golongan 

tertentu, yang didasarkan pada kemampuannya, bentuk 

fisik, biaya, dan sebagainya, maka media pembelajaran 

dapat diklasifikasikan menjadi; 1) media yang mampu 

menyajikan informasi (media penyaji); 2) media yang 

mengandung informasi (media objek); dan 3) media yang 

memungkinkan untuk berinteraksi (media interaktif). 

Pertama, yang termasuk pada media penyaji di antaranya: 

                                                           
32. Muhammad Yaumi, Ibid, hal. 7-8.   
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grafis, bahan cetak dan gambar diam (kelompok satu), 

media proyeksi diam seperti film bingkai (slides), film 

rangkai dan transparansi (kelompok dua), media audio 

(kelompok tiga), audio ditambah media visual diam 

(kelompok empat), gambar hidup (film) termasuk pada 

pada kelompok lima, kelompok enam televisi, dan 

kelompok tujuh yang multimedia. 

Kedua, yang termasuk pada media objek adalah 

benda tiga dimensi yang mengandung informasi, tidak 

dalam bentuk penyajian tetapi melalui ciri fisiknya seperti 

ukurannya, beratnya, bentuknya, susunannya, warnanya, 

fungsinya, dan sebagainya. 

Ketiga, yang termasuk pada media interaktif 

yaitu yang mempunyai karakteristik terpenting ialah 

bahwa siswa tidak hanya memperhatikan penyajian atau 

objek, tetapi dipaksa untuk berinteraksi selama mengikuti 

pelajaran.
33

 

Selanjutnya, beberapa penulis, seperti Hamalik, 

Djamarah dan Sadiman dalam buku pengembangan 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, mengelompokkan 

media ini berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis: 

a. Media auditif, yaitu media yang hanya 

mengandalkan kemampuan suara saja, seperti tape 

recorder. 

b. Media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan 

indra penglihatan dalam wujud visual. 

c. Media audio visual, yaitu media yang mempunyai 

unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini 

mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan media 

ini dibagi dalam dua jenis, yaitu: 1) audio visual 

                                                           
33. Ahmad Susanto, Ibid, hal. 296.  
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diam, yang menampilkan suara dan visual diam, 

seperti film sound slide, 2) audio visual gerak, yaitu 

media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar yang bergerak, seperti film, video cassete, 

dan VCD. 

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah 

dikemukakan di atas, maka secara umum dapat 

dikelompokkan media menjadi empat jenis, yaitu: 

a. Media audio, yang mengandalkan kemampuan suara 

seperti radio, keset dan sebagainya. 

b. Media visual yaitu media yang menampilkan gambar 

diam seperti, foto, lukisan, dan sebagainya. 

c. Media audiovisual yaitu media yang menampilkan 

suara dan gambar seperti film, video, dan 

sebagainya. 

d. Media berbasis komputer yaitu media pembelajaran 

berbantuan komputer.
34

 

3. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Pada akhir tahun 1950 teori komunikasi mulai 

memengaruhi penggunaan media, sehingga fungsi media 

selain alat bantu juga berfungsi sebagai penyalur pesan. 

Kemudian dengan masuknya pengaruh teori tingkah laku 

dari B.F. Skinner, mulai tahun 1960, tujuan pembelajaran 

bergeser ke arah perubahan tingkah laku pembelajaran 

siswa, karena menurut teori ini membelajarkan orang 

adalah mengubah tingkah lakunya. Pada tahun 1965 

pengaruh pendekatan sistem mulai memasuki khazanah 

pendidikan dan pembelajaran. Hal tersebut mendorong 

digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses 

pembelajaran. 
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Media pembelajaran memiliki fungsi yaitu 

memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau 

sukar dilihat sehingga Nampak jelas dan dapat 

menimbulkan pengertian atau meningkatkan persepsi 

seseorang 

Sedangkan menurut Wina Sanjaya dalam jurnal 

Pendidikan Akuntansi Indonesia menjabarkan beberapa 

fungsi tersebut dalam beberapa jenis yaitu: 

a. Fungsi Komunikatif 

Media pembelajaran digunakan untuk 

memudahkan komunikasi antara penyampai pesan 

dan penerima pesan. 

b. Fungsi Motivasi 

Dengan menggunakan media pembelajaran, 

diharapkan siswa akan lebih termotivasi dalam 

belajar. Dengan demikian, pengembangan media 

pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistik 

saja akan tetapi juga memudahkan siswa 

mempelajari materi pelajaran sehingga dapat 

meningkatkan gairah belajar siswa. 

c. Fungsi Kebermaknaan 

Melalui penggunaan media pembelajaran bukan 

hanya dapat meningkatkan penambahan informasi 

berupa data dan fakta sebagai pengembangan aspek 

kognitif tahap rendah, akan tetapi dapat 

meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis 

dan menciptakan sebagai aspek kognitif tahap tinggi. 

Bahkan lebih dari itu dapat meningkatkan aspek 

sikap dan keterampilan. 

d. Fungsi Penyamaan Persepsi 

Melalui pemanfaatan media pembelajaran, 

diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap siswa, 
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sehingga setiap siswa memiliki pandangan yang 

sama terhadap informasi yang disuguhkan. 

e. Fungsi Individualitas 

Pemanfaatan media pembelajaran berfungsi 

untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu yang 

memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda.
35

 

 

Secara umum media mempunyai kegunanaan 

antara lain: 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu vebilistis 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan 

daya indra 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung 

antara murid dengan sumber belajar 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan 

bakat dan kemampuan visual, auditori dan 

kinestiknya 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan 

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama 

Media pembelajaran menurut Kemp & Dayton 

dalam buku media pembelajaran, dapat memenuhi tiga 

fungsi utama apabila media itu digunakan untuk 

perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang 

besar jumlahnya, yaitu: 

a. Memotivasi minat atau tindakan 

b. Menyajikan informasi 

c. Memberi instruksi.
36
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4. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

a. Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Media pembelajaran memiliki kemampuan untuk 

merekam, menyimpan, melestarikan, dan 

merekonstruksi suatu peristiwa atau objek.Banyak 

kejadian penting atau objek-objek yang harus 

dipelajari oleh peserta didik.Kejadian-kejadian 

tersebut tentunya sering kali sudah berlalu, sebagai 

contoh peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di 

suatu Negara pada masa lalu. 

b. Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Dengan ciri manipulative yang dimiliki oleh 

media maka transformasi suatu kejadian atau objek 

dapat dimungkinkan.Kejadian yang berlangsung 

berhari-hari bahkan bertahun-tahun dapat disajikan 

dalam waktu beberapa menit saja. Banyak peristiwa 

atau objek yang sulit diamati secara langsung oleh 

peserta didik, akan menjadi mudah diamati melalui 

media pembelajaran berupa rekaman video dan foto. 

c. Ciri Distributif (Distributive Property) 

Suatu obyek atau kejadian dapat 

ditransportasikan melalui ruang, dan secara 

bersamaan kejadian tersebut dapat disajikan kepada 

sejumlah besar peserta didik dengan stimulus 

pengalaman yang relative sama mengenai kejadian 

tersebut dengan ciri distributif dari suatu media. 

Dengan penggunaan media pembelajaran, kejadian 

atau objek pada suatu tempat dapat disebarkan ke 

tempat lain dengan mudahnya.
37
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5. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Pemilihan media yang tepat untuk tujuan 

pembelajaran adalah hal pertama yang harus 

dilakukanoleh guru. Dalam menentukan media ini, guru 

tidak boleh serta merta memilih media karena alas an 

hanya suka dengan media tersebut tanpa memperdulikan 

alas an kemanfaatannya. 

Secara sederhana kriteria dalam pemilihan media 

pembelajaran dijelaskan oleh Setyosari dalam Akbar dan 

Sriwayana (2010) pada buku Media Pembelajaran 

Inovatif dan Pengembangannya, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. 

b. Membangkitkan rasa percaya diri seorang belajar 

c. Kemampuan media dalam mengaktifkan siswa 

d. Kemampuan media dalam mengembangkan suasana 

belajar yang menyenangkan. 

e. Kualitas media.
38

 

6. Pengertian Media Audio Visual 

Teknologi audio visual merupakan cara 

memproduksi dan menyampaikan bahan dengan 

menggunakan peralatan dan elektronis untuk menyajikan 

pesan-pesan audio visual. Pembelajaran audio visual 

dapat dikenal dengan mudah karena menggunakan 

perangkat keras didalam proses pengajaran. Peralatan 

audio visual memungkinkan pemroyeksian gambar hidup, 

pemutaran kembali suara, dan penayangan visual yang 

berukuran besar.Pembelajaran audio visual didefinisikan 

sebagai produksi dan pemanfaatan bahan yang berkaitan 
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dengan pembelajaran melalui penglihatan dan 

pendengaran yang secara eksklusif tidak selalu harus 

bergantung kepada pemahaman kata-kata dan simbol-

simbol sejenis.
39

 

Audio visual adalah media instruksional modern 

yang sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi), meliputi media yang 

dapat dilihat dan didengar.Media audio visual adalah 

media perantara atau penggunaan materi dan 

penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran 

sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap.
40

 

Pengajaran melalui audio visual jelas bercirikan 

pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti 

mesin proyektor film, tape recorder dan proyektor visual 

yang lebar. Secara khusus, audio-visual cenderung 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Bersifat linier. 

b. Menampilkan visual yang dinamis. 

c. Secara khas digunakan menurut cara yang 

sebelumnya telah ditentukan oleh 

desainer/pengembang. 

d. Cenderung merupakan bentuk representasi fisik dari 

gagasan yang riil dan abstrak. 

e. Dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi 

tingkah laku dan kognitif. 
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f. Sering berpusat pada guru, kurang memperhatikan 

interaktivitas belajar si pembelajar.
41

 

Media audiovisual merupakan bentuk media 

pembelajaran yang murah dan terjangkau. Sekali kita 

membeli tape dan peralatan yang murah dan terjangkau, 

maka hampir tidak perlu lagi biaya tambahan, karena tape 

dapat dihapus setelah dan digunakan dan pesan baru 

dapat diterima kembali. Disamping menarik dan 

memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih 

banyak, materi audio dapat digunakan untuk keperluan 

sebagai berikut: 

a. Mengembangkan keterampilan mendengarkan dan 

mengevaluasi apa yang telah didengar. 

b. Mengatur dan mempersiapkan diskusi dan debat 

dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli 

yang berada jauh dari lokasi. 

c. Menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. 

d. Menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan 

tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok 

bahasan atau suatu masalah.
42

 

Dapat disimpulkan bahwa media merupakan 

suatu alat bantu atau bisa disebut sebagai perantara untuk 

menyampaikan pesan (materi) untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, yang berupa gambar dan suara yang 

tergabung menjadi satu. Contohnya seperti video, slide 

dan lain-lain. 

7. Bentuk-Bentuk Media Audio Visual 

Berbicara mengenai bentuk media, disini media 

memiliki bentuk yang bervariasi sebagaimana 

dikemukakan oleh tokoh pendidikan, baik dari segi 
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penggunaan, sifat bendanya, pengalaman belajar siswa, 

dan daya jangkauannya, maupun dilihat dari segi bentuk 

dan jenisnya. 

Dalam pembehasan ini akan dipaparkan sebagian 

dari bentuk media audio visual yang dapat 

diklasifikasikan menjadi delapan kelas yaitu: 

a. Media audio visual gerak contoh: televisi, video tape, 

film dan media audio pada umumnya seperti kaset 

program, piringan dan sebagainya. 

b. Media audio visual diam contoh: filmastip bersuara, 

slide bersuara, komik dengan suara. 

c. Media audio semi gerak contoh: telewriter, mose, dan 

media board. 

d. Media audio visual gerak contoh: film bisu. 

e. Media visual diam contoh: microfon, gambar, dan 

grafis, peta globe, bagan dan sebagainya. 

f. Media seni gerak. 

g. Media audio contoh: radio, telepon, tape, disk, dan 

sebagainya. 

h. Media cetak contoh: televisi.
43

 

8. Langkah-Langkah Penggunaan Media Audio Visual 

a. Persiapan Materi 

Dalam hal ini, seorang guru harus 

mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu. 

Setelah itu, baru memilih atau menentukan media 

audio visual yang tepat untuk mencapai tujuan 

pengajaran yang diharapkan. 

b. Durasi Media 

Seseorang guru juga harus mengetahui durasi 

media audio visual.Misalnya, dalam bentuk film 
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ataupun video, dimana keduanya harus disesuaikan 

dengan jam pelajaran. 

c. Persiapan Kelas 

Persiapan kelas ini meliputi persiapan siswa dan 

persiapan alat. Persiapan siswa ini bisa dilakukan 

dengan memberikan penjelasan secara global 

mengenai isi film, video atau televisi yang akan 

diputar. Sementara persiapan alat adalah persiapan 

mengenai semua peralatan yang akan digunakan 

demi kelancaran pembelajaran. 

d. Tanya Jawab 

Setelah kegiatan pemutaran film atau video 

selesai, sebaiknya seorang guru melakukan refleksi 

dan Tanya jawab dengan siswanya.Hal tersebut 

bertujuan untuk mengenai sejauh mana pemahaman 

siswa terhadap materi tersebut. 

9. Kelebihan Media Audio Visual 

a. Lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena 

dapat melayani gaya bahasa siswa auditif maupun 

visual. 

b. Dapat memberikan pengalaman nyata lebih dari yang 

disampaikan media audio maupun visual. 

c. Siswa akan lebih cepat mengerti karena 

mendengarkan disertai melihat langsung, sehingga 

tidak hanya membayangkan. 

d. Lebih menarik dan menyenangkan menggunakan 

media audio visual. 

10. Kekurangan Media Audio Visual 

a. Pembuatan media audio visual memerlukan waktu 

yang lama, karena memadukan 2 elemen, yakni 

audio dan visual. 



 

 

43 
 

b. Membutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam 

pembuatannya. 

c. Biaya yang digunakan dalam pembuatan media 

audio visual cukup mahal. 

d. Jika tidak terdapat perantinya akan sulit untuk 

membuatnya.
44

 

11. Pengertian Video 

Menurut Cecep dalam jurnal Taman Vokasi 

mengatakan bahwa video adalah alat yang dapat 

menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan 

konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, 

menyingkat atau memperlambat waktu dan 

mempengaruhi sikap. 

Sedangkan menurut Firdaus dalam jurnal Taman 

Vokasi mengatakan bahwa video atau film adalah 

rangkaian banyak frame gambar yang diputar secara 

cepat.
45

 

Dari pendapat diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa video adalah sebuah gambar hidup 

yang ditayangkan lewat layar yang mampu menyajikan 

informasi dan membantu guru untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran. 

12. Kelebihan dan Kelemahan Video 

Kelebihan video antara lain sebagai berikut: 

a. Video menambah suatu dimensi baru di dalam 

pembelajara, video menyajikan gambar bergerak 

kepada siswa selain suara yang menyertai. 
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b. Video dapat menampilkan suatu fenomena yang sulit 

untuk dilihat secara nyata. 

Sedangkan untuk kelemahan video antara lain sebagai 

berikut: 

a. Opposition, pengambilan yang kurang tepat dapat 

menyebabkan timbulnya keraguan penonton dalam 

menafsirkan gambar yag dilihatnya. 

b. Material pendukung, video membutuhkan alat 

proyeksi untuk dapat menampilkan gambar yang ada 

di dalamnya. Alat proyeksi yang di maksud adalah 

infocus dan layar. 

c. Budget, untuk membuat video membutuhkan biaya 

yang tidak sedikit.
46

 

 

B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Secara umum definisi atau pengertian motivasi 

dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau dorongan, 

dengan tujuan sebenarnya tersebut yang menjadi daya 

penggerak utama yang berasal dari diri seseorang 

ataupun dari orang lain dalam berupaya dalam 

mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya 

baik itu secara positif ataupun negatif. 

Menurut Victor H. Vroom dalam buku motivasi 

kehidupan mengatakan bahwa motivasi ialah sebuah 

akibat dari suatu hasil yang ingin diraih atau dicapai 

oleh seseorang dan sebuah perkiraan bahwa apa yang 

dilakukannya akan mengarah pada hasil yang 

diinginkannya. 
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Menurut G. R. Terry dalam buku motivasi 

kehidupan mengatakan bahwa motivasi ialah sebuah 

keinginan yang ada pada diri seseorang yang 

merangsangnya untuk melakukan berbagai tindakan.
47

 

Menurut Purwanto dalam buku Cara Praktis 

Meningkatkan Motivasi Siswa Sekolah Dasar, 

menyatakan bahwa motivasi adalah segala sesuatu yang 

mendorong seseorang untuk bertindak melakukan 

sesuatu. Seperti dikatakan oleh Sartain dalam bukunya 

Psychology Understanding Of Humn Brhavior, yang 

diterjemahkan oleh Purwanti menyatakan bahwa 

motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks 

didalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah 

laku atau perbuatan ke suatu tujuan atau perangsang. 

Juga dalam hal belajara, motivasi itu sangat 

penting.Motivasi adalah syarat mutlak untuk belajar, di 

sekolah sering kali terdapat anak yang malas, tidak 

menyenangkan, suka membolos dan lain 

sebagainya.Dalam hal demikian berarti bahwa guru 

tidak berhasil memberi motivasi yang tepat untuk 

mendorong siswa belajar dengan segenap tenaga dan 

pikirannya.
48

 

Menurut Uno motivasi dan belajar merupakan 

dua hal yang saling memengaruhi. “belajar adalah 

perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan 

secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau 

penguatan (reinforced practice) yang dilandasi tujuan 

untuk mencapai tujuan tertentu”. 
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Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subjek itu dapat tercapai.
49

 

Menurut Djamarah dalam buku Studi Literatur 

Problem Based Learning untuk Masalah Motivasi Bagi 

Siswa dalam Belajar Matematika, menyatakan motivasi 

itu terjadi karena adanya suatu motif tertentu.Motif 

adalah suatu hal yang menjadi tujuan atau maksud dari 

seseorang untuk melakukan sesuatu.“Motif dapat 

dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di 

dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

demi mencapai tujuan”.
50

 

Motivasi adalah suatu perubahan energi didalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif 

(perasaan) dan reaksi untuk mecapai tujuan tertentu.
51

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

berhubungan erat dengan motif yaitu dorongan seseorang 

yang timbul dari dalam maupun luar diri yang akan 

mempengaruhi keinginan belajar seseorang, dari suatu 

usaha yang disadari untuk menggerakan, mengarahkan, 

dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong 

untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai 

hasil atau tujuan tertentu. 
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2. Ciri-Ciri Siswa Bermotivasi Tinggi 

Menurut Sardiman mengemukakan siswa yang 

memiliki motivasi tinggi memiliki beberapa ciri-ciri, 

antara lain sebagai berikut: 

a) Tekun menghadapi tugas. 

b) Ulet menghadapi kesulitan/tidak cepat putus asa. 

c) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 

masalah orang dewasa 

d) Lebih senang kerja mandiri. 

e) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

f) Dapat mempertahankan pendapatnya.
52

 

3. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Menurut Sardiman dalam buku Cara Praktis 

Meningkatkan Motivasi Siswa Sekolah Dasar, fungsi 

motivasi dalam belajar, sebagai berikut: 

a) Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

b) Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan 

yang ingin dicapai. Dengan demikian motivasi dapat 

memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai tujuannya. 

c) Menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan 

yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi 

tujuan.
53

 

4. Macam-Macam Motivasi 

a) Motivasi Intrinsik 

Djamarah berpendapat bahwa motivasi instrinsik 

adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 
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tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu. 

Sedangkan menurut Gunarsa motivasi instrinsik 

merupakan dorongan atau kehendak yang kuat yang 

berasal dari dalam diri seseorang. Semakin kuat 

motivasi instrinsik yang dimiliki oleh seseorang, 

semakin besar kemungkinan ia memperlihatkan 

tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan. 

Menurut Sardiman, “siswa yang memiliki 

motivasi instrinsik akan memiliki tujuan menjadi 

orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli 

dalam bidang tertentu. Siswa yang benar-benar ingin 

mencapai tujuan maka harus belajar, karena tanpa 

pengetahuan maka tujuan belajar tidak akan 

tercapai”.Jadi dorongan itu muncul dari dalam dirinya 

sendiri yang bersumber dari kebutuhan untuk menjadi 

orang yang terdidik. 

b) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik dinamakan demikian karena 

tujuan utama individu melakukan kegiatan adalah 

untuk mencapai tujuan yang terletak diluar aktivitas 

belajar itu sendiri, atau tujuan itu tidak terlibat 

didalam aktivitas belajar. Menurut Gunarsa motivasi 

ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh 

melalui pengamatan sendiri, ataupun melalui saran, 

anjuran atau dorongan dari orang lain. 

Prayitno ada beberapa dorongan ekstrinsik yang 

digunakan guru agar dapat merangsang minat siswa 

dalam belajar, seperti memberikan penghargaan dan 

celaan, persaingan atau kompetisi, hadiah dan 
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hukuman, serta pemberitahuan tentang kemajuan 

belajar siswa.
54

 

5. Indikator Motivasi 

Menurut Uno Hamzah, indicator motivasi yaitu 

sebagai berikut: 

a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d) Adanya penghargaan dalam belajar 

e) Adanya kegiatan yang menarik dalm belajar 

f) Adanya lingkungan belajar yang kondusif.
55

 

6. Prinsip-Prinsip Motivasi Belajar 

Prinsip-prinsip dari motivasi belajar Menurut 

Djamarah dalam bukuStudi Literatur Problem Based 

Learning untuk Masalah Motivasi Bagi Siswa dalam 

Belajar Matematika, yaitu: 

a) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong 

aktivitas belajar. 

b) Motivasi instrinsik lebih utama daripada motivasi 

ekstrinsik. 

c) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong 

aktivitas belajar. 

d) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada 

hukuman. 

e) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam 

belajar. 

f) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar.
56
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7. Bentuk-Bentuk Motivasi di Sekolah 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar disekolah, 

yaitu sebagai berikut: 

a) Memberi Angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai 

kegiatan belajarnya.Banyak siswa belajar, yang 

utama justru untuk mencapai angka atau nilai yang 

baik.Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah 

nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport angkanya 

baik-baik. 

b) Hadiah 

Hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi, 

tetapi tidaklah selalu demikian. Karena hadiah untuk 

suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi 

seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat 

untuk sesuatu pekerjaan tersebut.  

c) Saingan/Kompetensi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai 

alat motivasi untuk mendorong belajar 

siswa.Persaingan, baik persaingan individual 

maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

d) Ego-Involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar 

merasakan pentingnya tugas dan menerimanya 

sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah 

satu bentuk motivasi yang cukup penting. Seseorang 

akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mecapai 

prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. 

e) Memberi Ulangan 
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Para siswa akan menjadi giat belajar kalau 

mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, 

memberi ulangan ini juga merupakan sarana 

motivasi.Tetapi yang harus diingat oleh guru adalah 

jangan terlalu sering (misalnya setiap hari) karena 

bissa membosankan dan bersifat rutinitas. 

f) Mengetahui Hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi 

kalau terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk 

lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik 

hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri 

siswa untuk terus belajar. 

g) Pujian 

Apabila ada siswa yang sukses dan berhasil 

menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan 

pujian.Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang 

positif dan sekaligus merupakan motivasi yang 

baik.Oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan 

motivasi, pemberiannya harus tepat. 

h) Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif 

tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa 

menjadi alat motivasi.Oleh karena itu guru harus 

memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. 

i) Hasrat untuk Belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur 

kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hal ini akan 

lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan 

yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada 

diri anak didikitu memang ada motivasi untuk 

belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan 

lebih baik. 



 
 

52 
 

j) Minat 

Di depan sudah diuraikan bahwa soal motivasi 

sangat erat hubungannya dengan unsur minat. 

Mengenai minat ini antara lain dapat dibangkitkan 

dengan cara-cara sebagai berikut: 

1) Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. 

2) Menghubungkan dengan persoalan pengalaman 

yang lampau. 

3) Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil 

yang baik 

k) Tujuan yang Diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik 

oleh siswa, akan merupakan alat motivasi yang 

sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan 

yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan 

menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk 

terus belajar.
57

 

8. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu: 

a. Cita-cita atau Aspirasi Siswa 

Cita-cita berlangsung dalam waktu sangat lama, 

bahkan sepanjang hayat. Cita-cita siswa untuk 

“menjadi seseorang” akan memperkuat semangat 

belajar dan mengarahkan pelaku belajar. Cita-cita 

akan memperkuat motivasi belajar interinsik 

maupun ekstrinsik sebab tercapainya suatu cita-cita 

akan mewujudkan aktualisasi diri. 
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b. Kemampuan Belajar 

Dalam belajar dibutuhkan berbagai macam 

kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa 

aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa. 

Misalnya, pengamatan, perhatian, ingatan, daya 

fikir dan fantasi. Didalam kemampuan belajar ini, 

sehingga perkembangan berfikirnya konkrit (nyata) 

tidak sama dengan siswa yang berfikir secara 

operasional. Jadi siswa yang mempunyai 

kemampuan belajar tinggi biasanya lebih 

termotivasi dalam belajar, karena siswa seperti itu 

lebih sering memperoleh sukses karena 

kesuksesannya memperkuat motivasinya. 

c. Kondisi Siswa 

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani 

dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. 

Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, atau 

marah-marah akan mengganggu perhatian belajar. 

Sebaliknya seorang siswa yang sehat, kenyang dan 

gembira akan mudah memusatkan perhatian, anak 

yang sakit akan enggan belajar. Anak yang marah-

marah akan sukar memusatkan perhatian pada 

penjelasan pelajaran sebaliknya, setelah siswa 

tersebut sehat ia akan mengejar ketinggalan 

pelajarnya. 

d. Kondisi lingkungan siswa 

Kondisi lingkungan merupakan sebuah unsur-

unsur datangnya dari luar diri siswa 

tersebut.Lingkungan siswa yang sebagaimana pada 

lingkungan individu pada umumnya ada tiga yaitu 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, jadi 
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unsur-unsur yang mendukung atau menghambat 

kondisi lingkungan tersebut. 

e. Unsur-unsur dinamis dalam belajar 

Unsur dinamis dalam sebuah belajar adalah 

unsur yang keberadaannya dalam sebuah proses 

belajar tidak stabil, kadang kuat kadang membuat 

lemah bahkan hilang sama sekali khususnya 

kondisional misalnya emosi siswa, bergairah 

belajar dan lain-lain.
58

 

Menurut Oemar Hamalik dalam jurnal Lantanida 

Journalmengatakan bahwa terdapat beberapa factor 

yang mempengaruhi motivasi yaitu: 

a. Tingkat kesadaran siswa atas kebutuhan yang 

mendorong tingkah laku atau perbuatannya dan 

kesadaran atas tujuan belajar yang hendak dicapai. 

b. Sikap guru terhadap kelas, artinya guru yang selalu 

merangsang siswa berbuat kearah tujuan yang jelas 

dan bermakna akan menumbuhkan sifat intrinsic. 

Akan tetapi bila guru lebih menitik beratkan pada 

rangsangan-rangsangan sepihak maka sifat 

ekstrinsik akan lebih dominan. 

c. Pengaruh kelompok siswa. Bila pengaruh 

kelompok terlalu kuat maka motivasinya cenderung 

kea rah ekstrinsik. 

d. Suasana kelas juga berpengaruh terhadap 

munculnya sifat tertentu pada motivasi belajar 

siswa. Suasana kebebasan yang bertanggungjawab 

akan lebih merangsang munculnya motivasi 
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intrinsik dibandingkan dengan suasan penuh 

tekanan dan paksaan.
59

 

 

C. Mata Pelajaran Fiqih 

1. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih 

Fiqih, seperti didefinisikan oleh para ulama, 

adalah ilmu yang mengatur kehidupan individu insan 

muslim, masyarakat muslim, umat islam, dan negara 

islam dengan hukum-hukum syariat. Yaitu, hukum-

hukum yang berkaitan dengan hubungan dirinya dengan 

Allah SWT, sebagaimana dijelaskan oleh fiqih 

ibadah.Atau, yang berkenaan dengan hubungan 

seseorang dengan dirinya, yaitu yang dijelaskan oleh 

fiqih halal-haram, dan adab perilaku individual. 

Fiqih merupakan aturan-aturan syariat yang telah 

disusun secara sistematis. Fiqih juga sering disebut 

sebagai kodifikasi hukum islam yang bersumber dari Al-

Qur‟an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. secarabahasa 

syariat berarti jalan. Dalam pengertian yang lebih 

luas.Istilah syariat bermakna sistem norma yang 

mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.
60

 

Dari pengertian diatas maka pembelajaran fiqih 

merupakan jalan yang dilakukan secara sadar, terarah 

dan terancang mengenai hukum-hukum islam yang 

bertujuan agar peserta didik mengetahui, memahami 

serta melaksanakan ibadah sehari-hari. 
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