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ABSTRAK 

PENGARUH PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO 

VISUAL TERHADAPHASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN  

PENDIDIKAN AGAMAISLAM KEKLAS VIII SMP N  

TERPADU GUNUNG PELINDUNG 

LAMPUNG TIMUR. 

Oleh 

VINA FITRIANI 

Peningkatan kulalitas proses dan hasil pebelajaran siswa di 

setiap jenjang pendidikan perlu diwujudkan agar diperoleh kualitas 

sumber daya manusia yang dapat menunjang pembangunan nasional 

di negara Indonesia. Salah satu upaya unuk meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. Untuk itu penggunaan media 

khususnya media Audio visual dalam proses pembelajaran sangat 

diperlukan demi membantu siswa dalam memahami materi. Metode 

mengajar tradisional yang menekankan pada guru bercerita dan siswa 

mendengerkan harus lebih banyak dihindari agar keaktifan siswa 

menngkat. Media pembelajaran audio visual adalh media yang dapat 

memudahkan siswa untuk memahami materi. Melatih konsentrasi dan 

fokus siswa terhadap materi serta membantu mengembangkan 

pengetahuan siswa dengan menghadirkan contoh yang konkrit 

didalam kelas. 

Tujuan dari penelitian adalah : 1) untuk mengetahui 

penerapan media pembelajaran audio visual terhadap hasilbelajar 

siswa kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Smp 

N Terpadu Gunung Pelindung Lampung Timur. 2) Untuk mengetahui 

adanya pengaruh media pembelajaran audio-visual terhadap hasil 

belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam 

di SMP N Terpadu Gunung Pelindung Lampung Timur.  

Untuk mencapai tujuan diatas, digunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen.instrumen 

penelitian adalah Tes soal dan dokumentasi. hasil perhitungan uji-t 

dua sampel yang tidak berkorelasi dan taraf signifikan 5% diperoleh 
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nilai              . Artinya nilai                 

    , sehingga    tolak dan    diterima. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari perhitungan tersebut adalah terdapat pengaruh media 

pembelajaran Audio Visual terhadap hasil belajar peserta didik. 

Terdapat perbedaan signifikan hasil belajar peserta didik pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian perlakuan terhadap 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat mengukur sejauh mana 

pengaruh peningkatan hasil belajar yang dihasilkan setelah perlakuan. 

 

Kata Kunci :  Media Pembelajaran Audio-Visual,Hasil belajar Mata 

pelajarn PAI 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF APPLICATION OF AUDIO VISUAL 

LEARNING MEDIA ON STUDENT LEARNING 

OUTCOMESKEKLAS VIII KEKLAS 

 RELIGIOUS EDUCATION SMP NINTEGRATED  

PROTECTIVE MOUNTAIN 

EAST LAMPUNG. 

 

By 

VINA FITRIANI 

 

 Increasing the quality of the process and results of student 

learning at every level of education needs to be realized in order to 

obtain the quality of human resources that can support national 

development in the country of Indonesia. One of the efforts to increase 

student activity in the learning process. For this reason, the use of 

media, especially audio-visual media in the learning process, is 

needed to help students understand the material. Traditional teaching 

methods that emphasize the teacher's storytelling and students' 

listening should be avoided more so that student activity is increased. 

Audio visual learning media are media that can make it easier for 

students to understand the material. Train students' concentration and 

focus on the material and help develop student knowledge by 

presenting concrete examples in the classroom. 

 The objectives of the study were: 1) to determine the 

application of audio-visual learning media to the learning outcomes of 

class VIII students in the subject of Islamic Religious Education at 

SMP N Terpadu Gunung Protecting East Lampung. 2) To determine 

the influence of audio-visual learning media on the learning outcomes 

of class VII students in Islamic religious education subjects at SMP N 

Terpadu Gunung Protecting East Lampung. 

 To achieve the above objectives, a quantitative research 

approach is used with the type of experimental research. The research 

instruments are test questions and documentation. The results of the 

calculation of the two-sample t-test that are not correlated and with a 

significant level of 5%, obtained a p-value = 0.002. This means that 

the p-value = 0.000 <α = 0.05, so that H_0 is rejected and H_1 is 

accepted. The conclusion that can be drawn from these calculations is 

that there is an influence of Audio Visual learning media on student 

learning outcomes. There is a significant difference in the learning 
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outcomes of students in the experimental class and the control class. 

Thus the treatment of the experimental class and the control class can 

measure the extent of the effect of increasing learning outcomes after 

treatment. 

 

 

Keywords: Audio-Visual Learning Media, Learning Outcomes of 

Islamic Education Subject 
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MOTTO 

                              

                              

Artinya : “ serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 

yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan 

Terjemahannya, (Surabaya:Mahkota,1989), hlm. 362 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. PENEGASAN JUDUL 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini 

perlu dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Yang mempengaruhi adalah hal-hal yang bisa mengakibatkan 

kegagalan atau setidak-tidaknya menjadi gangguan yang bisa 

menghambat kemajuan.
1
 

2. Penerapan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian 

penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut 

beberapa ahli, penerapan adalah suatu pebuatan mempraktekan 

suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan 

tertentu dan untuk suatu kepentingan yng diinginkan oleh suatu 

kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya. 

3. Media pembelajaran Audio Visual 

Media audi-visual adalah seperangkat mediayang mempunyai 

unsur suara dan unsur gambar, jenis media ini mempunyai 

kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis 

media yaitu audio dan visual.
2
 

4. Hasil Belajar  

Hasil belajar seringkali digunakan untuk ukuran dalam 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai materi yang 

sudah diajarkan. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan 

pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar 

5. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Di dalam UUSPN No 2/1989 pasal 39 ayat 2 ditegaskan bahwa 

isi kurikulum setiap jenis,jalur,dan jenjang pendidikan wajib 

memuat, antara lain pendidikan agama. Dan dalam 

penjelasanya dinyatakan bahwa pendidikan agama merupakan 

                                                             
1 Oemar Malik, Metode Belajar Dan Kesulitan – Kesulitan Belajar, ( 

Bandung : Tarsito, 1990), h.117 
2 Syaiful Bahri Djarmarah Aswan Zain, op.cit., hlm 124 
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usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta 

didik yang bersangktan dengan memperhatikan tuntutan untuk 

menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan anat 

umat beragama dalam masyarkat untuk mewujudkan persatuan 

nasional.
3
 

6. Siswa  

Siswa adalah penentuan terjadinya atau tidaknya proses 

belajar. Siswa ditunjukan untuk mengembangkan potensi diri, 

sebagaimana dirumuskan dala Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional Bab I Pasal I yang berbunyi  

“ Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu 

” 

Dari penjelasan diatas maka penulis berkenan untuk melihat 

potensi yang dimiliki oleh siswa di SMP N Terpadu Gunung 

Pelindung Lampung Timur. 

7. SMP N Terpadu Gunung Pelindung Lampung Timur 

SMP N Terpadu Gunung Pelindung Kabupaten Lampung 

Timur adalah lembaga pendidikan formal dengan jenjang 

pendidikan SLTP/Sederajat. Sebagai tepat dimana siswa – 

siswi belajar untuk menempuh pendidikan yang dimana 

penulis mengadakan penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disipulkan bahwa yang 

dimaksud dengan judul dalam skripsi ini adalah suatu 

penelitian membahas secara lebih dalam mengenai pengaruh 

penerapan Media pembelajaran Audio Visual terhadap hasil 

belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP 

N Terpadu Gunung Pelindung Lampung Timur 

 

 

                                                             
3 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Agama Islam(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 75 
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B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang 

sekaligus membedakan manusia dengan mahluk lainnya.Hewan juga 

“belajar” tetapi lebih ditentukan oleh instingnya, sedangkan manusia 

belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju kedewasaan 

dengan menuju kehidupan yang lebih berarti. Jadi pendidikan 

merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 

yang didapat baik dari lembaga formal maupun informal 

dalammembantu proses transformasi sehingga dapat mencapai 

kualitas yang di harapkan.
4
 

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai 

macam keterampilan maupun sikap. Belajar dimulai pada sejak 

manusia lahir sampai dengan akhir hayatnya. Belajar mempunyai 

keuntungan tersendiri baik individu maupun masyarakat. Bagi 

individu itu, kemampuan untuk belajarnya secara terys-menerus dan 

akan memberikan konstribusi terhadap pengembangan kualitas hidup 

manusia itu sendiri. Sedangkan yang bagi masyarakat, belajar itu 

mempunyai peran yang sangat penting dalam menstramisikan budaya 

dan pengetahuan generasi ke generasi. Belajar sebagaikarakteristik 

yang membedakan manusia dengan mahluk lain, itu merupakan 

aktivitas yang selalu digunakan sepanjang hayat manusia. Dengan 

demikian, belajar itu sendiri tidak hanya dipahami sebagai aktivitas 

yang dilakukan oleh pelajar saja tetapi semua kalangan masyarakat 

juga bisa melakukan kegiatan belajar tersebut. Baik mereka yang 

sedang belajar tingkat sekolah dasar, sekolah pertama,sekolah tingkat 

atas, perguruan tinggi maupun yang sedang mengikuti kursus 

pelatihan, dan kegiatan pendidikan yang lain.
5
 

 Belajar-mengajar yaitu suatu kegiatan yang bernilai edukatif. 

Nilai edikatif itu mewarnai interaksi antara guru dan siswa. Interaksi 

yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar-mengajar itu yang 

dilakukan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan oleh guru. Guru dengan 

                                                             
4Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tujuan 

Filosof, (Yogyakarta : SUKA Press, 2014), h 5 
5 Baharudin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar & Pembelajaran ( 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm, 11-12 
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sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan 

memanfaatkan segala sesuatu, guna untuk kepentingan pengajaran.
6
 

Harapan yang tidaka akan pernah sirna dan guru selalu tuntut adalah 

bagaimana bahan pelajaran yang dosampaikan oleh guru dapat 

dikuasai bagi siswa secara tuntas dan baik. Ini merupakan masalah 

yang cukup sulit dirasakan oleh guru. Kesulitan itu dikarenakan siswa 

bukan hanya sebagai individu dengan segala kelebihannya, akan tetapi 

mereka juga sebagai mahluk sosial dengan latar belakang yang 

berlainan.
7
 

 Upaya peningkatan kualitas pendidikan  harus lebih banyak 

dilakukan  pengajar dalam melakukan tugas dan tanggung jawab 

sebagai pendidik. Salah satu upaya untuk meningkatkan proses 

pembelajaran adalah dengan mennggunakan media secara efektif dan 

dapat meningkatkan kualitas hasil belajar yang sangat baik.
8
  Guru 

memiliki peran yang sangat penting dalam dalam menentukan kualitas 

belajar yang akan dilaksanakannya. Untuk memenuhi hal tersebut 

guru dituntut mampu mengelola proses pembelajaran yang dapat 

memberikan rangsangan kepada siswa sehingga siswa tersebut mau 

belajar, karena memang siswalah yang menjadi subjek utama dalam 

proses pembelajaran. 

 Media sumber belajar adalah  alat bantu yang dapat berguna 

dalam kegiatan belajar mengajar. Alat bantu dapat mewakili sesuatu 

yang tidak dapat disampaikan guru melalui kata-kata maupun kalimat. 

Ke efektifan daya serap siswa terhadap bahan pelajaran yang sangat 

sulit dan rumit dapat terjadi dengan bantuan alat bantu itu. Kesulitan 

siswa dalam memahami konsep dan prinsip tertentu dapat 

diadaptasikan dengan alat bantu. Dengan memanfaatkan taktik alat 

bantu yang akseptabel, guru dapat menggairahkan belajar siswa yang 

nantinya akan berdampak pada hasil belajar siswa.
9
 

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Alaq 

ayat 1-5 yang menyebutkan bahwa media pembelajaran sangat penting 

dalam proses menstransfer ilmu  

                                                             
6 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 1 
7 Ibid.. 
8 Sanaky, Media Pembelajaran, ( Yogyakarta: Safiria Insania, 2010), h. 74 
9 Ibid ., hlm.2 
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Artinya : 1) Bacalah dengan (menyebut) nama TuhanMu yang 

menciptakan, 2) dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 

3) Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah, 4) yang mengajar 

(manusia) dengan perantara kalam, 5) dia mengajarkan kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya
10

 

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT menjelaskan 

dalam proses pembelajaran atau memberikan pengetahuan melalui 

kalam. Kalam yaitu bermakna suatu perantara yaitu baca tulis. Secara 

tidak langsung, Allah SWT telah mengisyaratkan kepada kita bahwa 

Allah akan memberikan pengetahuan kepada manusia melalui suatu 

perantara. 

Perkembangan teknologi di era globalisasi semakin pesat, hal 

ini mendorong upaya-upaya pembaharuam dalam memanfaatkan hasil 

teknologi dalam proses belkajar. Kemajuan juga di capai oleh manusia 

alam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membuat 

pengetahuan dan teknologi itu sendiri berkembang pesat. Pola hidup 

manusia dengan kemajuan teknologi mempunyai hubungan erat, 

pendidikan mungkin wadah yang paling menonjol dalam rangka 

kemajuan. Para guru di tuntut mampu menggunakan alat-alat yang 

sesuai perkembangan zaman yang disediakan oleh sekolah seperti 

alat-alat audio-visual. Namun, hal tersebut dirasakan berat oleh 

kebanyakan guru karena penguasaan IPTEK mereka rendah yang 

menyebabkan rendahnya kualitas guru khususnya dan bangsa 

Indonesia pada umumnya dalam menjaga ekstensi guru tersebut 

dimasa depan. 

Melihat pada kenyataan sekarang ini, masih banyak guru 

khususnya pada guru PAI yang belum memanfaatkan media dengan 

baik. Mereka hanya terpakupada proses pembelajaean kontemporer ( 

                                                             
10Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( 

Surabaya: Mahkota,1989), hlm 1079 
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teacher center ) yaitu guru menjelaskan dan siswa mendengarkan 

tanpa melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya. Sedangkan 

untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran guru perlu 

melibatkan siwa lebih banyak dalam proses pembelajaran atau disebut 

juga student center. Faktor yang menjadi problematika guru PAI salah 

satunya yaitu kurangnya pengetahuan tentang penggunaan media 

khususnya media audio-visual, sedangkan pada zaman sekarang guru 

itu harus bisa menggunakan media tersebut agar memudahkan siswa 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu juga kurangnya 

kreatif guru dalam menciptakan media pembelajaran dan rendahnya 

minat baca tentang pengembangan dan kemajuan pengetahuan dalam 

dunia endidikan juga merupakan problematika guru dalam 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa tersebut. 

Media pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang penting, 

selain berfungsi membantu pemahaman siswa terhadap materi yang 

nantinya dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, media pembelajaran 

itu juga juga berfungsi sebagai pengganti guru ketika guru tidak dapat 

memberikan materi kepada siswa karena suatu hal, seperti 

penggunaan media audio-visual berbasis video. Media pembelajaran 

audio-visual  bisa digunakan untuk membantu siswa dalam memahami 

materi juga bisa digunakan sebagai media pengganti ketika seorang 

guru tidak dapat memberi pelajaran dikarenakan suatu hal. Misalnya, 

guru sedang mengikuti rapat yang tidak memungkinkan bagi guru 

untuk masuk kelas dan mengajar.  

Hal tersebut bisa di atasi dengan menggunakan media video, 

jadi ketika guru tidak dapat hadir dikelas, guru bisa meminta kepada 

siswa untuk melihat video yang telah disediakan oleh guru. Media ini 

bisa mewakili guru dalam memberikan materi sehingga murid tetap 

mendapatkan masukan pengetahuan melalui media video tersebut dan 

target atau tujuan mengajar pun tercapai. Oleh karena itu, dalam 

rangka membantu guru dalam memecahkan maslah dalam 

pembelajaran, peneliti ingin menggunakan media pembelajaran audio-

visual berbasis video pada materi pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI). Hal ini ditunjukan agar memudahkan  siswa dalam memahami 

materi PAI sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.  
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SMP N Terpadu Gunung Pelindung merupakan salah satu 

sekolah yang  dikecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung 

Timur. Pembelajaran di SMP N Terpadu Gunung Pelindung ini 

sebagian besar menggunakan metode lama yaitu ceramah, 

mengerjakan  LKS, dan tanya jawab. Jika hal ini berlangsung secara 

terus menerus maka dapat menjadikan peserta didik bosan dalam 

belajar. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada saat pra 

penelitian di SMP N Terpadu Gunung Pelindung, diketahui bahwa 

pencapaian hasil belajar peserta didik selama ini masih relative rendah 

dikarenakan peserta didik kurang bersemangat dan kurang memahami 

dalam belajar, karena selama ini media yang digunakan LKS dan 

menggunakan metode ceramah sehingga kemungkinan hal ini bisa 

berdampak terhadap hasil belajar peserta didik. 

Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, peneliti mengabil 

nilai hasil belajar yang dicapai peserta didik kelas VIII A SMP N 

terpadu Gunung Pelindung dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1. 

Persentase ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik Mata 

Pelajaran PAI kelas VIII A di SMP N Terpadu Gunung Pelindung 

No Nilai Kriteria Jumlah 

Siswa 

Presentase 

1     Tuntas 14 44% 

2     Belum 

Tuntas 

17 56% 

Jumlah 31 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam peseta didik masih ada yang dibawah 

kriteria ketuntasan Minimal (KKM) belajar, nilai minimal ketuntasan 

adalah 75.
11

 Peserta didik yang mendapat nilai minimal ketutantasan 

75 hanya 14 peserta didik dengan presentase 44%. Sedangkan peserta 

didik yang nilainya belum mencapai nilai ketuntasan adalah 17 peserta 

                                                             
11 Cici, Hasil Observasi dengan Guru PAI Kelas VIII di SMP N Terpadu 

Gunung Pelindung, Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung 

Timur, 12 Februari 2020 
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didik dengan presentase 56%. Sehingga terlihat hasil belajar dikelas 

VIII A masih rendah. 

 Karena, di SMP N Terpadu Gunung Pelindung belum pernah 

menggunakan media audio visual dalam proses pembelajarnya 

dikelas, maka peneliti ingin  mencoba menggunakan media tersebut 

sebagai media pembelajarannya. Dengan ini, peneliti berharap dapat 

meningkatksn hasil belajar siswa SMP N Terpadu Gunung Pelindung. 

Menyadari pentingnya media pembelajaran terhadap hasil 

belajar siswa, maka peneliti memilih judul “PENGARUH 

PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO-VISUAL 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN 

PAI KELAS VIII DI SMP N TERPADU GUNUNG PELINDUNG 

LAMPUNG TIMUR.” 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan diatas, di dapat 

indentifikasi masalah dibawah ini yaitu : 

1. Penggunaan media sebelumnya pada mata pelajaran PAI sudah 

tepat namun hasil belajar kurang maksimal 

2. Penelitian ini menggunakan media pembelajaran audio visual dan 

membandinkan dengan media sebelumnya yaitu LKS dan metode 

ceramah. 

3. Hasil belajar peserta didik yang masih relative rendah dapat dilihat 

dari hasil belajar yang masih dibawah KKM yaitu 75 

4. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru. 

 

D. Batasan Masalah  

Melihat luasnya objek masalah yang ada di lapangan, maka 

pembahasan dalam penelitian ini perlu dibatsi supaya agar tetap fokus 

pada rumusan masalah. 

Batasan-batasan  

1. Penelitian ini menggunakan media pembelajaran audio visual dan 

membandinkan dengan media sebelumnya yaitu LKS dan metode 

ceramah 

2. Lokasi dan subyek penelitian, lokasi yang di maksud adalah SMP 

N Terpadu Gunung Pelindung dan sedangkan subyek penelitian 
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adalah proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama 

islam yang berlangsung pada siswa SMP N Terpadu Gunung 

Pelindung 

E. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh penerapan media pembelajaran audio-visual 

terhadap hasil belajar siswa  pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP N Terpadu Gunung Pelindung ? 

 

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

Adapun Tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui  penerapan media pembelajaran audio-visual 

Berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

di SMP N Terpadu Gunung Pelindung 

Sedangkan Kegunaan peneliti adalah : 

1. Siswa  

Sebagai bahan masukan dalam penggunaan media pembelajaran 

audio-visual untuk meningkatkan pemahaman materi dan bisa 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Guru  

Sebagai bahan masukan bagi guru SMP N Terpadu untuk bisa 

memanfaatkan media audio-visual dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Dan selain itu juga, agar guru lebih mudah dalam 

menyampaikan materi, proses pembelajaran dapat berjalan secara 

efektif dan efisien sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan 

secara maksimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. 

3. Sekolah  

Sebagai bahan masukan informasi tentang media pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

sebagaimana dengan perkembangan teknologi pendidikan yang 

semakin berkembang. Sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga 

sekolah yang bersangkutan untuk memberikan kebijakan para guru 

dalam menggunakan media pembelajaran audio-visual pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran Audio Visual 

1. Pengertian Media Pembelajaran  

Kata “media” berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Yang atinya media merupakan alat penyalur nformasi 

belajar atau penyalur pesan.
12

 

Gagne mengemukakan media adalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Dan 

Trini Prasasti mengatakan bahwa media sebagai sarana fisik untuk 

menyampaikan isi atau materi pembelajaran. 

 Selain pengertian diatas, para ahli juga mengemukakan 

pendapatnya mengenai hal ini, diantaranya : 
13

 

a. AECT (Association of Education and Communication Technology) 

memberibatasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. 

b. Fleming adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan 

dalam dua pihak dan mendamaikannya. 

c. Heinich, dan kawan kawan mengemukakan istilah medium sebagai 

perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. 

d. Gerlach dan Ely mengemukakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

e. Ahmad Rohani menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu 

yang dapat di indera yang berfungsi sebagai perantara,sarana,alat 

untuk proses komunikasi. 

.Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media adalah 

sesuatu yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan 

agar lebih cepat dipahami dalam proses belajar-mengajar. 

                                                             
12 Ibid .,hlm 120 
13 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Ed Revisi( Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada, 2017), hlm.3 
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Setelah memahami pengertian media diatas, selanjutnya akan 

dikemukakan pengertian media pembelajaran menurut para ahli, yaitu: 

a. Martin dan Briggs memberi batasan mengenai madia pembelajaran 

yaitu mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan siswa itu sendiri.
14

 

b. Ahmad Rohani menyakatan bahwa media pembelajaran adalah 

sarana komunikasi dalam proses belajar-mengajar yang berupa 

perangakat keras maupun perangkat lunak untuk mencapai proses 

dan hasil instruksional secara efektif dan efisien. 
15

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara 

dalam proses belajar mengajar yang dapat merangsang pikiran dan 

menumbuhkan semangat siswa untuk mempelajari materi yang 

diberikan oleh peserta didik. 

 

2. Tujuan Dan Manfaat Media Pembelajaran 

Tujuan dari media pembelajran sebagai berikut :
16

 

a. Untuk mempermudah proses pembelajaran dikelas 

b. Untuk meningkatkan efesiensi proses pembelajaran 

c. Untuk menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan 

belajar 

d. Untuk membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Manfaat media pembelajaran baik secaraumum atau khusus 

yaitu sebagai alat bantu pembelajaran bagi pengajar dan peserta didik. 

Manfaat dari media pembelajaran itu sendiri adalah : 

a. Pengajaran lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pengajaran lebih jelas maknanya,sehingga dapatlebih 

dipahami peserta didik, serta memungkinkan peserta didik dapat 

menguasai tujuan pengajaran dengan baik. 

                                                             
14 Muhaimin dkk, Strategi Belajar Mengajar (Surabaya:Cita Media, 

1996),hlm.91 
15 Ahmad Rohani, op.cit.,hlm.4 
16 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif – Inovatif 

(Yogyakarta:Kaukaba Dipantara,2013),hlm.5 
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c. Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, 

proses pembelajaran tidak bosaan dan selain itu juga pengajar tidak 

kehabisan tenaga. 

d. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran, 

sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar, tetapi 

juga aktivitas lain yang dilakukan seperti : mengamati, melakukan, 

mendemostrasikan dan yang lain lain. 

Selain itu manfaat media pembelajaran bagi pengajardan 

peserta didik yaitu sebagai berikut:
17

 

a. Manfaat media pembelajaran bagi pengajar: 

1) Memberi pedoman, arah untuk mencapai tujuan pembelajaran 

2) Menjelaskan struktur dan urutan pengajaran dengan baik 

3) Memberikan kerangka sistematis mengajar dengan baik 

4) Memudahkan kendali pengajar terhadap materi pelajaran 

5) Membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian materi 

pelajaran 

6) Membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar 

7) Meningkatkan kualitas pengajaran 

8) Memberikan dan meningkatkan variasi belajar  

9) Menyajikan inti informasi, pokok-pokok secara sistematis 

sehingga memudahkan penyampaian  

10) Menciptakan kondisi dan situasi belajar yang menyenangkan 

dan tanpa tekanan 

b. Manfaat media pembelajaran bagi pesrta didik  

1) Meningkatkan motivasi belajar siswa 

2) Memberikan dan meningkatkan variasi belajar bagi siswa 

3) Memudahkan peserta didik untuk belajar 

4) Merangsang peserta didik untuk berfikir dan beranalisis 

5) Pembelajaran dalam kondisi dan situasi belajar yang 

menyenangkan dan tanpa tekanan 

6) Peserta didik dapat memahami materi pelajaran secara 

sistematis 

                                                             
17 Ibid., hlm 6 
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3. Jenis – Jenis Media Pembelajaran 

1. Tekonologi cetak 

Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau 

menyampaikan materi melalui proses percetakan mekanis atau 

fotografis, seperti buku dan materi visual statis. 

2. Teknologi Audio Visual  

Teknologi Audio Visual adalah cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin 

mekanisme dan elektro untuk menyajikan pesan pesan audio 

dan visual. 

3. Teknologi berbasis komputer 

Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan 

atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber 

sumber yang berbasis mikro-prosesor. 

4. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan materi 

yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan oleh komputer. 

 

4. Media Audio – Visual 

a. Media Audio-Visual dalam pembelajaran  

       Media audio visual yang menggabungkan penggunaaan 

suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk 

memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang 

diperlukan dalam media audio visual adalah  penulisan  naskah 

dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, 

rancangan, dan penelitian. Naskah yang menjadi bahan narasi 

disaring dari isi pelajaran yang kemudian disintesis ke dalam 

apa yang ingin ditunjukan dan dikatakan. Narasi ini merupakan 

penuntun bagi tim produksi untuk memikirkan bagaimana 

video menggambarkan atau visualisasi materi pelajaran. Pada 

awal pelajaran  media harus mempertunjukan sesuatu yang 

dapat menarik perhatian peserta didik.  

       Menurut Hamdani, “media audio visual merupakan 

kombinasi audio dan visual atau bisa disebut dengan media 
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pandang-dengar.”
18

 Audio visual akan menjadikan penyajian 

bahan ajar kepada peserta didik semakin lengkap dan optimal. 

Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga 

menggantikan peran dan tugas guru. Sebab, penyajian materi 

bisa diganti oleh media, dan guru bisa beralih menjadi 

fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para 

siswa untuk belajar. Contoh media audio visual diantaranya 

program video atau televisi, video atau televisi instruksional, 

dan program slide suara (soundslide).  

       Media audio visual dalam  penggunaannya harus relevan 

dengan tujuan dan  isi pembelajaran.  Penggunaannya sebagai 

sarana bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar lebih 

efektif dan menyenangkan. Media ini bukan berfungsi sebagai 

hiburan sehingga tidak diperkenankan menggunakannya hanya 

untuk permainan atau memancing peserta didik, namun untuk 

mempercepat proses belajar. Sehingga peserta didik dapat 

menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan cepat. 

       Sehingga media audio visual menurut peneliti adalah 

media yang bersifat dapat didengar dan dapat dilihat sehingga 

membantu peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

berfungsi memperjelas dan mempermudah dalam memahami 

apa yang sedang dipelajari.   

 

5. Karakteristik Media Audio- Visual 

Adalah memiliki unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini 

mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedia jenis 

media yaitu media audio dan visual. 

Djamarah SB, dkk menyatakan bahwa sebagai alat bantu 

(media pembelajaran) dalam pendidikan dan pengajaran. Media audio 

visual mempunyai sifat sebagai berikut: 

1. Kemampuan untuk meningkatkan persepsi. 

2. Kemampuan untuk meningkatkan pengertian. 

3. Kemampuan untuk meningkatkan transfer  (pengalihan) 

belajar. 

                                                             
               18 Dr Hamdani, M.A, Strategi Belajar mengajar (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2011). Hlm. 249 
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4. Kemampuan untuk memberikan penguatan ata hasil yang 

dicapai. 

5. Dengan menggunakan media audio visual, pembelajaran 

akan memberikan pengalaman langsung dan membuat 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan untuk siswa.   

 

6. Jenis Media Pembelajaran Audio-Visual 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain media audio visual 

dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Audio Visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan 

gambar seperti bingkai suara ( sound slide) 

2. Audio Visual gerak, yaitu media yang dapatmenampilakan 

unsur suara dan gambar bergerak seperti film dan video. 

Kedua jenis media ini pada umumnya digunakan untuk 

tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Film dan 

video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, 

menjelaskan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang 

waktu, dan mempengaruhi sikap. 

Adapun jenis –jenis media yang termasuk dalam golongan 

audio-visual, antara lain  

a. Proyektor Transparansi (OHP) 

Overhead projektor adalah alat audio-visual yang sangat sering 

di gunakan dalam berbagai program pendidikan orang 

dewasa.
19

Beberapa pendidik merencanakan seluruh program 

pengajaran mereka dengan menggunakan transparansi atau overhead  

projector. Overhead projector sebaikanya tidak di gunakan sebagai 

pengganti papan tulis atau media yang lain, tetapi sebagai 

pelengkapan belajar saja. 

 Transparansi yang di proyeksikan adalah visual baik berupa 

huruf, lambang, gambar, grafik, ataugabungannyapada lembaran 

bahan tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk 

diproyeksikan ke layar atau dinding melalui sebuah proyektor, 

kemampuan proyektor memperbesar gambar membuat media ini 

berguna untuk meyajikan infoemasi pada kelompok semua jenjang. 

OHP di rancang untuk dapat digunakan didepan kelas sehingga guru 

                                                             
19Suprijanto, op.cit.,hlm 181 
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dapat berhadapan atau menatap siswa. Penataan letak layar dan 

proyeksi bayangan sering menimbulkan layar yang berbentuk 

trapesium layar dan proyeksi bayangan sering menimbulkan layar 

yang berbentuk trapesium yang sering menggangu penampilan 

tayangan dan pandangan siswa tersebut. Akan tetapi hal itu dapat 

diatasai dengan memiringkan layar.
20

 

 Menurut Chance (1960) membandingkan pemakaian papa 

tulis dengan OHP dalam pengajaran gambar-gambar teknik.hasilnya 

lebih baik dengan OHP. Waktu pelaksanaanya dapat dikurangi 20% 

yang artinya bahwa lebih banyakwaktu dapat digunakan untuk 

menjawap pertanyaan, untuk berdiskusi dan praktek.  Hal – hal yang 

sama juga dikemukakan oleh peneliti-peneliti yang lain.
21

 

b. Komputer  

Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk 

memanipulasi informasi yang diber kode, mesin elektronik yang 

otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana maupun 

rumit. Satu unit komputer terdiri atas empat komponen dasar, yaitu 

input ( misalnya, keyboarddan writing pad), prosesor (CPU : unit 

pemroses data yang akan diinput), penyimpanan data ( memori yang 

menyimpan data yang akan diproses oleh CPU baik secara permanen 

(ROM) maupun untuk sementara (RAM), dan output ( misalnya 

monitor,printer).
22

 

Komputer dewasa ini memiliki kemampuan untuk 

menggabungkan dan mengendalikan berbagai peralatan lainnya, 

seperti CD player,video tape, dan audio tape. Disamping itu juga 

komputer dapat merekam, menganalisis dan memberi reaksi kepada 

respons yang diinput oleh pemakainya atau peserta didik.
23

 

Pemanfaatan komputer untuk pendidikan yang dikenal sering 

dinamakan pengajaran dengan menggunakan bantuan komputer (CAI) 

dan dikembangkan dalam beberapa format,antara lain drillsand 

                                                             
20 Azhar Arsyad, op.cit hlm 42 
21 Ivon K Danies, Pengelolaan Belajar (jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm 

159-160 
22 Azhar Arsyad,op.cit hlm 52-53 
23 Ibid .. 



 18 

practice, tutorial, simulasi, permainan, dan discovery. Komputer telah 

digunakan untuk mengadministrasikan tes dan administrasi sekolah. 
24

 

c. Sound Slide ( slide bersuara) 

Sound slide merupakan media pembelajaran yang bersifat 

audio-visual.secara fisik,slide suara adalah gambar tunggal dalam 

bentuk film positif tembus pandang yang dilengkapi dengan bingkai 

yang di proyeksikan. 

Pada umumnya bila digunakan untuk keperluan instruksional, 

slide dapat dibuat secara berseri atau berurutan serta dapat 

dikombinasikan dengan audio kasset. Slide yag dikninasikan dengan 

audio kasset disebut dengan sound slide (slide bersuara). 

Sebagai media pembelajaran, slide suara dapat menyajikan 

gambar yang tetap dengan urutan tetap, sehingga pelajaran dan 

gambar tidak mudah hilang, terbalik, ataupun berunah urutan jika 

teknik pengemasannya benar dan baik.  Misalnya dalam menyajikan 

materi pelajaran tentang cara mengerjakan shalat, maka harus secara 

berurutan yang dimulai dari takbirotulnihram dan di akhiri dengan 

salam.  

Pelajaran ibadah shalat yang ditampilkan dengan dengan 

menggunakan media slide dan dikombinasikan dengan menggunakan 

audio kasset sangat membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas, karena itu peserta didik dapat melihat 

tiap gerakan shalat dari gambar yang ditayangkan secara berurutan 

dan juga dapat mendengar bacaan-bacaan shalat. Yang perlu 

diperhatikan yaitu teknik pengemasan program pengajaran antara film 

strip slide dengan audio kasset secara benar dan baik untuk sajian 

materi pada pelajaran melalui media slide suara.
25

 

 

7. Manfaat Media Pembelajaran Audio – Visual 

Seorang  ahli dalam bidang audio – visual mengatakan 

“perhatian yang semakin luas dalam penggunaan alat-alat audio-visual 

telah mendorong bagi diadakan banyak penyelidikan ilmiah mengenai 

tempat dan nilai alat-alat audio-visual tersebut dalam pendidikan. 

                                                             
24 Ibid .. 
25 Hujair AH Sanaky, op.cit., hlm 124 
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Audio visual mempunai nilai – nilai yang berharga dalam biang 

pendidikan,antara lain: 

a. Media audio-visual juga dapat mempermudah penyimpanan dan 

memudahkan dalam menerima suatu pelajaran atau informasi. 

b. Media audio-visual dapat mendorong keinginan untuk mengetahui 

lebih banyak lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi 

yang telah di sampaikan oleh guru. 

c. Media audio visual bukan hanya menghasilkan cara belajar yang 

efektif dalam waktu yang singkat, tetapi apa yang akan diterima 

melalui media audio-visual lebih lama lebih baik, yakni tinggala 

dalam ingatan siswa tersebut. 

d. Siswa juga dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan 

masing-masing materi pelajaran yang udah dirancang sedemikian 

rupa sehingga memenuhi kebutuhan siswa, baik yang cepat 

maupun yang lambat dalam membaca ataupun memahami materi. 

Menurut Idger Dale media audio visual mempunyai potensi pokok 

antaralain yaitu: 

a. Memberikan dasar dasar kongkrit untuk berfikir, dan membuat 

pelajaran lebih menarik. 

b. Memungkinkan hasil belajar bisa lebih tahan lama, memberikan 

pengalaman-pengalaman yang nyata. 

c. Mengembangkan keteraturan dan kontinuitas dalam berfikir. 

d. Dapat meberikan pengalaman –pengalaman yang tidak diperoleh 

dengan cara lain. 

e. Membuat kegiatan belajar lebih endalam efisien dan beraneka 

ragam. 

f. Media Audio-visual dapat dilakukan secara berulang-ulang. 

Fungsi media audio visual menurut Arsyad beliau mengutip pendapat 

sudjana dan Rivai adalah untuk melatih segala kegiatan 

pengembangan keterampilan terutama yang berhubungan dengan 

aspek-aspek keterampilan pendengaran, yang dapat dicapaidengan 

media audio ialah berupa: 

a. Pemutusan perhatian dan mempertahankan perhatian 

b. Mengikuti pengarahan 

c. Melatih daya analisis 
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d. Menentukan arti dan konteks 

e. Memilih informasi dan gagasan 

Fungsi lain dari media audio adalah sebagai alat bantu bagi para 

pedidik, karena sifatnya hanya sekedar membantu, maka dalam 

pemanfaatannya memerlukan bantuan metode atau media lain, 

sehingga pengalaman dan pengetahuan siap dimiliki oleh 

pendengar yang akan membantu keberhasilan. 

8. Tahapan Penggunaan Media Audio-Visual 

Media audio-visual akan terasa bermanfaat apabila yang 

menggunakannya mempunyai keahlian dan ketrampilan yang lebih 

memadai dalam penggunaannya. Pengguna harus tahu bagaimana 

menyajikan pelajaran atau menyampaikan informasi dengan alat yang 

digunakannya. Ada tiga tahapan dalam penggunaan media audio 

visual  yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak 

lanjut.
26

 Berikut penjelasaan ketiga tahap penggunaaan media audio 

visual: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menyiapkan mental peserta didik agar dapat berperan 

serta secara aktif, sehingga paling lambat sehari 

sebelumnya rencana kegiatan pembelajaran dengan 

memanfaatkan media audio visual harus sudah 

diberitahukan kepada peserta didik 

b. Pastikan bahwa peralatan yang akan digunakan untuk  

menampilkan program (radio, radio tape atau CD 

Player atau  komputer atau radio satelit atau iPod atau 

Zune dan Infocus atau proyektor), dapat berfungsi 

dengan baik 

c. Pastikan bahwa topik yang akan dibahas tersedia di 

kasetnya atau CD atau Flash dan usahakan sebagai 

pendidik telah mempreviewnya terlebih dahulu sebelum  

menyajikan untuk kepentingan pembelajaran 

                                                             
26

 http://eprints.uny.ac.id/7892/3/bab%202%20-%2008108249136.pdf, 
hlm.9-10. Dikutip pada hari Kamis, 9 juli 2022. Pukul 09.15 WIB 

http://eprints.uny.ac.id/7892/3/bab%202%20-%2008108249136.pdf
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d. Pastikan bahwa di ruangan tempat kegiatan 

pembelajaran tersedia power listrik yang dibutuhkan 

yang memutar program 

e. Ruangan  hendaknya sudah diatur sedemikian rupa 

(cahaya, ventilasi, pengaturan tempat duduk, 

ketenangan dan lain-lain) 

f. Jika memerlukan  lembar kerja siswa atau bahan 

penyerta, pastikan bahwa keduanya telah tersedia 

dengan jumlah mencukupi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Usahakan posisi penyimpanan file sudah berada 

ditempat pemutarnya dan tinggal menekan tombol 

“Play” atau “On” 

b. Usahakan peserta didik sudah berada ditempat kegiatan 

pembelajaran, setidaknya 15 menit sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai 

c. Jelaskan kepada peserta didik tentang jenis mata 

pelajaran, topik yang akan dibahas, dan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai 

d. Mintalah peserta didik untuk memperhatikan baik-baik 

terhadap materi pembelajaran yang akan disampaikan 

melalui media audio visual, mencatat bagian-bagian 

yang dianggap penting, serta mengikuti berbagai 

instruksi (perintah) yang akan disampaikan lewat media 

audio visual 

e. Putar program (video) dengan mengklik tombol “Play” 

f. Usahakan tetap tenang atau kondusif selama pemutaran 

video tersebut 

g. Perhatikan dan catat berbagai reaksi peserta didik 

selama mereka mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan memanfaankan media audio visual 

h. Disamping sebagai nara sumber, pendidik juga sebagai 

fasilitator 
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3. Tahap Tindak Lanjut 

a. Mintalah peserta didik untuk menceritakan ringkasan 

materi pembelajaran yang berhasil mereka serap selama 

melihat dan mendengarkan media audio visual 

b. Mintalah peserta didik untuk menanyakan berbagai hal 

yang dianggap sulit (yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran yang baru saja mereka pelajari melalui 

media audio visual) 

c. Sebelum pendidik menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan peserta didik, terlebih dahulu berikan 

kesempatan kepada sesama peserta didik untuk 

mendiskusikan jawabannya. Peran peserta didik disini 

adalah sebagai fasilitator 

d. Jika semua pertanyaan sudah berhasil dijawab oleh 

teman-teman sesama peserta didik, maka pendidik tidak 

perlu menjawabnya lagi. Tugas pendidik adalah sebatas 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab 

selama berlangsungnya diskusi 

e. Berikan tes untuk mengukur tingkat keberhasilan 

peserta didik dalam mengikuti pelajaran dalam 

penggunaan media audio visual 

f. Jika ada tugas-tugas atau Pekerjaan Rumah yang harus 

dikerjakan, sampaikanlah sebelum peserta didik 

meninggalkan tempat. 

 

9. Kelebihan Dan Kekurangan Media Pembelajaran Audio-

Visual   

Meskipun media audio-visual sangat membantu dalam proses 

pembelajran namun masih terdapat kekurangan. Berikut ini beberapa 

kelebihan dan kekurangan media audio-visual: 

a. Kelebihan media audio-visual 

1. Gambar yang ditampilkan dapat mengatasi ruang dan waktu. Tidak 

semua objek benda, atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, denga 

adanya media audio-visual maka segala sesuatu menjadi mungkin, 

dengan membawa objek tersebut melalui media. 

2. Bisa menampilkan gambar, grafik, ataupun cerita 
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3. Menggunakan teknik-teknik seperti warna, gerak lambat, animasi, 

dan kartun tiga dimensi. 

4. Dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang, tetapi dapat 

dipergunakan untuk memberikan umpan balik.
27

 

b. Kelemahan media audio-visual 

1. Jalan film terlalu cepat, tidak semua siswa dapat mengikutinya 

2. Biasanya pembuatannya memerlukan biaya yang tinggi dan 

peralatanya juga mahal 

3. Film dan video yang tersedia selalu sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan belajar yang diinginkan kecuali fil dan video itu dirancang 

dan diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri 

4. Kekhawatiran muncul bahwa siswa tidak memiliki hubungan 

pribadi dengan guru, siswa bisa jadi bersikap pasif selama 

penayangan video. 

5. Tidak mudah dibawa kemana-mana, dan membutuhkan listrik 

6. Memerlukan keahlian khusus
28

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa media 

auadio-visual mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan media 

audi-visual adalah dapat memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran, memberikan motivasi belajar siswa, dapat 

melihat dan mendengar langsung isi materi pembelajaran sehingga 

mempermudah daya serap siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif, dan 

efisien. Sedangkan kekurangan media audio-visual adalah penggunaan 

media audio-visual harus memiliki keahlian khusus untuk 

mengoperasikan, membutuhkan listrik, dan tidak bisa dibawa kemana-

mana. 

  

                                                             
27Arief S.Sadiman, Media Pendidikan,Pengertian,Pengembangan dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2010) h.22 
28 Muhammad Fadlillah, Desain Pembelajaran, (yogyakarta : A-RUZZ 

MEDIA,2012)h.215 
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B. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar  

 Hasil belajar seringkali digunakan untuk ukuran dalam 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai materi yang sudah 

diajarkan. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada 

siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar adalah 

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingkah lakunya. Kegiatan dan usaha untuk mencapai peruubahan dan 

tingkah laku itu merupakan proses belajar sedang perubahan tingkah 

laku itu sendiri merupakan hasil belajar.
29

 

Hasil belajar berasal dari kata hasil dan belajar. Hasil (product) 

adalah suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses 

yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Sedangkan 

belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 

relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Perubahan tingkah laku 

dalam hal ini tingkah laku yang diakibatkan oleh proses kematangan 

fisik, lelah, dan jenuh tidak dipandang sebagai proses belajar. Dan 

disini, hasil belajar merupakan realisasi potensi atau kapasitas yang 

dimiliki seseorang.
30

 

Penguasaan hasil belajar seseorang dapat dilihat dari 

perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan,keterampilan berfikir maupun keterampilan motorik. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang 

dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi pelajar dan sisi guru. Dari sisi 

peserta didik, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental 

yang yang lebih baik apabila dibandingkan saat sebelum belajar. 

Tingkat perkembangan mental tersebut dapat terwujud pada jenis-

jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, 

hasil belajar merupakan saat terselesaikan bahan pelajaran. 

Menurut Oemar Hamalik, hasil belajar adalah bila siswa telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

                                                             
29 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (yogyakarta:Pustaka Belajar,2010),hal 

48 
30 Kementrian Agama RI, Keberhasilan Pendidikan Agama Islam Di 

madrasah Aliyah, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Pendidikan Agama 

dan Keagamaan, 2015), hal 34 
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misalnya dari tidak tahu akan menjadi tahu, dan dari tidak mengerti 

menjadi mengerti. Ada tiga macam hasil belajar, yaitu (a) 

keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, serta (c) 

sikap dan cita-cita. Gagasan ini menunjukan hasil perubahan dari 

semua proses belajar. Hasil belajar akan melekat terus pada diri 

peserta didik, kaena itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan 

peserta didik tersebut. 

Menurut Sudjana dalam Kunandar hasil belajar adalah suatu 

akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu 

berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan, 

maupun tes perbuatan. Untuk melihat hasil belajar dilakukan suatu 

penilaian terhadap siswa yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

siswa telah mengasai suatu materi atau belum. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disintesiskan bahwa hasil 

belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang 

telah dilakukan berulang-ulang, serta akan tersimpan dalam jangka 

waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena 

hasil belajar itu turut serta dalam membentuk karakter siswa, atau 

kepribadian individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik 

lagi sehingga akan mengubah cara berfikir serta menghasilkan kerja 

lebih baik.
31

 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh siswa tersebut menguasai bahan yang sudah 

diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan 

serangkaian pengukur menggunakan alat evaluasi yang baik dan 

memenuhi syarat. Pengukuran itu dimungkinkan karena pengukuran 

merupakan kegiatan ilmuah yang dapat diterapkan pada berbagai 

bidang termasuk pendidikan.
32

 

 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua 

bagian: 

a. Faktor intern, diantaranya dipengaruhi oleh : 

1) Faktor biologis (jasmaniah) 

                                                             
31 Ibid., hal 35 
32 Purwanto Evaluasi Hasil Belajar.,hal 45 
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Keadaan jasmani yang perlu diperhatikan, petama itu kondisi fisik 

yang normal dan tidak memiliki cacat sejak kandungan sampai 

dengan lahir. Kondisi fisik ini terutama harus meliputi keadaan 

otak, panca indera dan anggota tubuh. Kedua, kondisi kesehatan 

fisik,kondisi fisik yang sehat dan segar sangat mepengaruhi 

keberhasilan belajar. Didalam menjaga kesehatan fisik, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain makan dan minum 

yang teratur dan olahraga dan istrahat yang cukup. 

2) Faktor psikologis 

Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini 

meliputi segala hal yang berkaitan dengan mental 

seseorang.kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan 

adalah kondisi mental yang sangat stabil. Faktor psikolog ini 

meliputi hal sebagai berikut: 

a) Intelegensi atau tingkat kecerdasan dasar seseorag 

b) Kemauan dapat dikatakan faktor utama penentu keberhasilan 

belajar seseorang 

Bakat itu bukan menentukan mampu atau tidaknya seseorang 

dalam satu bidang, melainkan lebih banyak menentukan tinggi 

rendahnya kemampuan seseorang dalam satu bidang. Menurut 

M.Umar dan sartono,dalam aspek psikologis selain inteligensi 

meliputi juga adanya “motif minat, konsentrasi perhatian, natural 

curioucity (keinginan untuk mengetahui secara alami), balance 

personality (pribadi yang seimbang), self confidensi(kepercayaan pada 

diri sendiri), self dicipline (disiplin terhadap diri sendiri) serta 

ingatan.
33

 

b. Faktor eksternal,diantaranya dipengaruhi oleh: 

1) Faktor lingkungan keluarga 

Faktor lingkungan keluarga merupakan lingkungan lingkungan 

pertama atau utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar 

seseorang, suasana lingkungan rumah yang cukup tenan, adanya 

perhatian orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan 

                                                             
33 M. Umar Sartono, Bimbingan dan Penyuluhan, (Bandung : Pustaka Setia, 

2009), hal. 179 
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pendidikan anak-anaknya maka sangat mempengaruhi keberhasilan 

dalam belajar. 

Purwanto menyebutkan bahwa yang termasuk faktor sosial 

adalah: “keluarga/keadaan rumah tangga, kalau anak berada dalam 

sebuah keluarga yang harmonis, maka anak-anak akan betah tinggal 

dalam keluarga tersebut dan kegiatan belajarnya akan terarah”. 

Dengan keadaan yang demikian maka hasil belajar anak-anak akan 

meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika anak hidup dalam keluarga 

yang kurang harmonis,penuh dengan percekcokan, maka anak 

menjadi tidak betah tinggal dalam keluarga. Keadaan demikian akan 

membuat anak menjadi malas belajar sehingga hasil belajarnya 

menurun.
34

 

Menurut Thoha, lingkungan keluarga yang berpengaruh 

terhadap prestasi belajar anak yaitu “cara mendidik orang tua terhadap 

anak, sikap sosial dan emosional orang tua serta sikap keagamaan 

orang tua”.
35

 

2) Faktor lingkungan sekolah  

Lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menentukan 

keberhasilan belajar siswa disekolah mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa,relasi siswa dengan 

siswa,pelajarn, waktu disekolah tata tertib atau disiplin yang 

ditegakkan secara konsekuen dan konsisten. Yang turut 

mempengaruhi antara lain : metode pengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa,disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

3) Faktor lingkungan masyarakat 

Seorang siswa hendaknya dapat memilih lingkungan yang dapat 

menunjukan keberhasilan belajar. Masyarakat merupakan faktor intern 

yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa karena keberadaanya 

dalam masyarakat. Lingkungan yang dapa menunjang keberhasilan 

belajar diantaranya adalah : lembaga-lembaga pendidikan non formal 

seperti: kursus bahasa asing, bibingan tes,pengajian remaja dan lain-

                                                             
34 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), cet VI, hal. 105 
35 Chabib Thoha, dkk., Metodologi Pengajaran Agama, 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hal 129 
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lain. Sedangkan menurut Slameto faktor dipengaruhi oleh kegiatan 

siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul dan bentuk 

kehidupan masyarakat.
36

 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu faktor dari diri dan faktor dari luar lingkungan. Faktor yang 

datang dari diri siswa yaitu kemampuan yang dimilikinya, faktor 

kemauan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa 

disekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% 

dipengaruhi oleh lingkungan.
37

 

 

3. Komponen Penilaian Hasil Belajar Siswa 

Komponen penilaian hasil belajar meliputi (a) masukan baku 

(peserta didik). Kementrian pendidikan nasional dan kebudayaan 

menegaskan bahwa, peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan dirinya melalui jalur,jenjang, dan jenis 

pendidikan. (b) masukan instrumental (kurikulum,metode 

mengajar,sarana dan guru). Disini,kurikulum adalah perangkat 

pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan 

pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang diberikan pada 

peserta didik dalam satu periode dalam satu jenjang pendidikan 

tertentu. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan 

keadaan dan kemampuan setia jenjang pendidikan dalam 

penyelenggaraan pendidikan tersebut. 

Sementara itu, metode pembelajaran adalah prosedur,urutan, 

langkah-langkah, dan cara yang digunakan oleh guru dalam mencapai 

tujuan dan target pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode adalah 

prosedur pembelajaran yang difokuskan pada pencapaian tujuan. Dari 

metode, teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif, nyata, 

kontekstual dan praktik dikelas saat pembelajaran berlangsung. 

Sarana pendidikan adalah segala macam alat media yang 

dipakai secara langsung dalam proses pendidikan. Sementara 

prasarana pendidikan adalah segala macam alat yang tidak secara 

langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan guru adalah 

                                                             
36 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Edisi 

Revisi,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 75-76 
37 Ahmad Sabari, Strategi Belajar Dan Mengajar, (Jakarta:Quabtum 
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segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dala proses 

pendidikan. Sedangkan guru itu adalah pendidik dan pengajar pada 

pendidikan amak usia dini di jalur sekolah-madrasah atau pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru–guru ini 

harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang 

lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat 

juga dianggap seoraang guru.
38

 

 

4. Prinsip-Prinsip Penilaian Hasil Belajar Siswa  

Prinsip penilaian hasil pembelajaran antara lain: 

1) Dikembangkan dengan mengacu pada aspek pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan dan perilaku. 

2) Menggunakan berbagai cara didasarkan pada tuntutan kompetensi 

dasar. 

3) Mengacu pada tujuan dan fungsi penilaian  (sumatif,formatif). 

Tujuan dan fungsi formatif : keputusannya aspek apa yang masih 

harus diperbaiki dan aspek apa yang dianggap sudah memenuhi 

dari indikator penilaian. Tujuan dan fungsi sumatif: keputusannya 

apakah peserta didik dianggap mampu menguasai kualitas yang 

dikehendaki oleh tujuan pembelajaran. 

4) Mengacu kepada prinsip diferensiasi. 

5) Tidak bersikap diskriminatif. 

 

5. Indikator Penilaian Hasil Belajar 

Hasil pendidikan adalah hasil belajar yang merefleksikan 

seberapa efektif proses belajar mengajar diselenggarakan. Yang 

artinya hasil belajar ditentukan oleh tingkat efektifitas dan efisiensi 

proses belajar mengajar. Ada 3 aspek yang dinilai dalam penilaian 

hasil pembelajaran antara lain: 

a. Aspek kognitif 

b. Aspek afektif 

c. Aspek psikomotorik 
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C.  Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Di dalam UUSPN No 2/1989 pasal 39 ayat 2 ditegaskan bahwa 

isi kurikulum setiap jenis,jalur,dan jenjang pendidikan wajib memuat, 

antara lain pendidikan agama. Dan dalam penjelasanya dinyatakan 

bahwa pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman 

dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama 

yang dianut oleh peserta didik yang bersangktan dengan 

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan anat umat beragama dalam masyarkat untuk 

mewujudkan persatuan nasional.
39

 

pendidikan agama islam adalah suatu penilaian akhir dari 

proses dan pengalaman yang telah dilakukan berulang-ulang, serta 

akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama atau bahkan tidak akan 

hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta dalam 

membentuk pribadi individu seutuhnya yang selalu ingin mencapai 

hasil yang lebih baik lagi sehingga akan merubah norma-norma slam. 

Pendidikan tidak bias lepas dari bidang keilmuan lain, terutama 

psikolog. Pendidikan adalah bidang yang memfokuskan kegiatanya 

pada proses belajar mengajar (transfer ilmu). Dalam proses tersebut, 

ranah psikolog sangat diperlukan untuk memahami keadaan pendidik 

dan peserta didik. Oleh karenanya, jika menelaah literature psikolog, 

kita akan menemukan banyak teori belajar yang bersumber dari aliran-

aliranp sikolog.
40

 

Dalam konsep islam,iman merupakan potensi rohani yang harus 

diakualisasikan dalam bentuk amal saleh,segingga menghasilkan 

prestasi rohani(iman) yang disebut dengan takwa. Amal saleh itu 

menyangkut keserasian dan keselarasan hubungan manusia dengan 

Allah dan hubungan manusian dirinya yang membentuk kesalehan 

sosial (solidaritas sosial), dan hubungan manusia dengan alam yang 

membentuk kesalehan terhadap alam sekitar. Kualitas amal saleh ini 

akan menentukan derajat katakwaan seseorang dihadapan Allah Swt. 
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Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan agama islam 

merupakan bimbingan secara sadar oleh seorang pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama ( insan kamil).
41

 

Dalam lingkungan islam, pengertian pendidikan menggunakan 

tiga kata, yaitu at-tarbiyah,at-ta’dib, dan at-ta’lim ketiga kata tersebut 

mempunyai arti yang saling berkaitan dengan pengertian pendidikan 

dalam islam. Ketiga kata tersebut mengandung arti yang sangat dalam, 

menyangkut manusia, masyarakat, dan lingkungan dalam 

hubungannya dengan Tuhandan satu sama lain saling berkaitan. 

Menurut Arifuddin Arif, S.Ag., M.Pd.I, pengertian at-tarbiyah 

mencakup semua aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif,afektif, dan 

psikomotorik. Baik yang yang mencakup aspek rohani dan jasmani 

secara harmonis, sehingga akan terbina kemaslahatan umat manusia 

itu sendiri. Makna at-ta’lim tidak saja menguasai dan 

mengembangkan ilmu, tetapi juga mengembangkan aspek sikap dan 

juga tindakan yang sesuai dengan pengetahuan dalam kehidupan. 

Sedangkan at-ta’dib mengandung pengertian, usaha untuk 

menciptakan situasi sedemikian rupa, sehingga peserta didik tergerak 

hati dan jiwanya untuk berprilaku dan bersifat sopan santun sesuai 

dengan apa yang diharapkan
42

 

Pendidikan agama islam menurut Direktorat Pembinaan Agama 

Islam pada sekolah umum negeri (Ditbinpainsun) memiliki beberapa 

pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) pendidikan agama 

islam merupakan suatu usaha berupa bimbingan maupun asuhan 

kepada anak didik agar nantinya setelah selesai pendidikannya dapat 

mengamalkan dan emahami ajaran agama islam serta sebagai 

pandangan hidup; 2) Pendidkan agama islam merupakan pendidikan 

yang dilaksanakan dengan berdasarkan ajaran agama islam; 3) 

pendidikan agama islam merupakan pendidikan yang melalui ajaran 

agama islam, yaitu berupa bimbingan terhadap peserta didik agar 

kelak setelah selesai dari pendidikannya mereka dapat menghayati, 

memahami, dan jga mengamalkan ajaran agama islam yang diyakini 
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secara menyeluruh, selain itu juga, dapat menjadikan ajaran agama 

islam sebagai suatu pandangan hidup demi keselamatan dan 

kesejahteraan hidup di dunia maupun diakhirat nantinya.
43

 

Sisem pendidikan islam merupakan satu metode dan sistem 

yang khas, baik dari segi alat maupun tujuannya, sehingga dengan 

demikian tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi interaksi yang 

luas antara Islam dengan berbagai sistem pendidikan dan sistem 

kehidupan. Dalam pemikiran atas pendidikan islam, tidak dikenal 

adanya pengkotakan dalam sistem pendidikan. Kalau dikatakan 

penggolongan dalam sistem pendidikan, maka islam itu sendiri adalah 

sistem pendidikan yang utuh. Namun dalam kenyataan seringkali ada 

perbedaan pandangan dalam sistem pendidikan islam. Akibatnya, 

sasaran pembinaan peserta didik yang berorientasi vertkal menjadi 

tumpul dan mandul, sedangkan orientasi horizontal yaitu pada segi 

pemanfaatan keilmuwan menjadi dangkal. 

Proses pendidikan islam hari ini mesti mengacu kepada 

keutuhan orientasi disiplin pendidikan yang memandang manusia 

sebagai subyek dan obyek pendidikan selain itu juga berpegang 

kepada kefitrahan manusia. Sistem pendidikan islam yang selama ini 

masih kurang integratif atau terpadu dan ekslusif perlu di benahi dan 

ditata kembali sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang digariskan 

ajaran islam.
44

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa 

Pendidikan Agama Islam adalah sebuah usaha, asuhan dan bimbingan 

kepada peserta didik agar kelak setelah selesai dari Pendidikan dapat 

memahami apa yang terkandung dalam islam secara 

menyeluruh,mengahayti maknanya, dan dapat mengamalkannya 

dalam kehidupan, serta menjadikan ajaran agama islam sebagai 

pandangan hidup yang akan menyelamatkan kehidupan didunia 

maupun di akhirat.  
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2. Dasar dan Tujuan Pendidikan agama Islam  

Dasar Pendidikan agama islam dibagi menjadi tiga diantaranya 

yaitu:  

a) Dasar pokok (al-Qur’an dan Hadist) 

Dasar pokok yang menjadi dasar dalam Pendidikan agama 

islam yaitu al-Qur’an dan Hadits. Al-Qur’an merupakan sumber 

ajaran islam pertama, yang membuat kumpulan wahyu Allah swt yang 

disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, melalui malaikat jibril. 

Salah satu ini kandungannya adalah peraturan hidup yang mengatur 

kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah awt, 

hubunannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan 

lingkungan sekitarnya. Dalam al-Qur’an dasar pendidikan agama 

islam terkandung dalam firman Allah swt Surat At-Taubah ayat 122 

 
Artinya : “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu 

semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap 

golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam 

pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga 

dirinya”( Q.S At-Taubah:122)
45

 

 

Dalam ayat tersebut menjelaskan entang kewajiban seseorang 

untuk memperdalam agama dan kewajiban untuk mengajarkannya 

kepada orang yang ada disekitarnya. 
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Al –Qura’an surat Az-Zumar ayat 9 juga menerangkan : 

 
 

Artinya: “ (Apakah kamu orang musyrik yang telah beruntung) 

ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 

rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” 

sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima 

pelajaran. (Q.S Az-Zumar:9)46 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan perbandingan antara orang-

orang musyrik yang mengikuti hawa nafsu dengan orang-orang 

beriman, serta membandingkan yang berilmu dengan yang tidak 

berilmu. Dalam hal ini Allah SWT ingin menyampaikan bahwa kita 

pikirkan dengan hati dan akal, tentu orang-orang beriman, terutama 

mereka yang beribadah sholat diwaktu malam serta takut kepada 

Allah SWT merupakan orang-orang yang beruntung. Orang –orang 

yang beriman dan berilmu tentu akan memilih sesuatu yang lebih 

besar yaitu balasan Allah yang kekal dari pada sesuatu yang sementara 

saja yaitu dunia. 

Sedangkan hadits merupakan sumber ajaran Islam kedua, yang 

secara sederhana dijelaskan bahwa hadits merupakan jalan atau cara 

yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, yang menjadi 

sumber dan acuan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupannya, 

sekaligus sebagai pedoman bagi kemaslahatan hidup manusia dalam 

semua aspek.  

b) Dasar operasional 
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Dasar operasional merupakan dasar yang mengatur pelaksanaa 

Pendidikan agama Islam secara langsung dan tidak langsung dapat 

dijadikan pegangan dalam melakukan pendidikan di Lembaga 

Pendidikan formal (sekolah). Dasar –dasar operasional tersebut 

diantaranya adalah : 

1. Dasar ideal, dasar ideal dalam pendidikan agama islam adalah 

Pancasila yaitu sila yang ke-1, yang berbunyi “ketuhanan Yang 

Maha Esa” 

2. Dasar  struktural, merupakan dasar yang berasal dari perundang-

undangan yang berlaku, yaitu UUD 1945 dalam bab XI pasal 29 

ayat 1 dan 2, yang berbunyi: 

a. Negara berdasarkan atau Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan 

kepercayaanya 

c. Dasar sosial psikologis, setiap manusia dalam hidupnya 

membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut dengan 

agama. Seseorang akan merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu 

perasaan yang mengakui adanya dzat Yang Maha Kuasa, tempat 

berlindung dan meminta pertolongan. Seseorang akan merasa 

tenang dan tentram dalam hatinya jika mereka mendekatkan diri 

dan mengabdi kepada Allah swt.
47

 

Dalam tujuan Pendidikan agama islam adalah untuk 

mengetahui,memahami dan mengerti syariat Islam.  

Menurut Bashori Muchsin, tujuan umumpendidikan Islam harus 

selaras dengan pandangan manusia, yaitu mahluk Allah yang ulia 

dengan akalnya, ilunya,perasaanya, dan kebudayaannya, yang pantas 

menjadi khalifah dibumi. Tujuan umum ini meliputi pemahaman, 

keterapilan berbuat, dan pengahayatan. Oleh karena itu, tujuan umum 

pada tingkat sekolah permulaan, sekolah menengah, sekolah lanjutan 

dan perguruan tinggi, dan ada tujuan sekolah umum, sekolah kejuruan, 

maupun Lembaga-lembaga Pendidikan lainnya. 

Selain tujuan-tujuan diatas,terdapat tujuh macam tujuan khusus 

dalam Pendidikan Agama Islam: 
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1. Menanamkan keimanan kepada Allah swt yang menciptakan alam, 

malaikat, rasul, dan kitab-kitabnya. 

2. Menanamkan rasa cinta kepada al-Qur’an dengan cara 

embaca,memahami, dan juga mengamalkannya. 

3. Memperkenalkan kepada anak didik tentang aqidah Islam, dasar 

agama, dan tata cara beribadah dengan benar yang sesuai dengan 

syariat Islam. 

4. Menumbuhkan minat anak didik untuk menambahkan ilu 

pengetahuan tentang keagamaan, adab dan hukum islam serta 

usaha untuk mengamalkannya dengan suka rela. 

5. Menumbuhkan kesadaran kepada anak didik terhadap agama, salah 

satunya adalah tentang prinsip-prinsip dan dasar ahlak yang mulia. 

6. Mendidik motivasi, naluri dan keinginan anak didik dan 

membetenginya dengan cara mengenalkan aqidah dan nilai 

kesopanan. 

7. Menumbuhkan rasa bangga pada diri anak didik terhadap sejarah 

dan kebudayaan Islam. 

Sesusai dengan rumusan mengenai tujuan pendidikan agama 

islam yang di pelajari pada tiap sekolah mulai dari tahap kognitif, 

afektif, danpsikomotorik. Pada tahap kognitif meliputi perubahan 

dalam segi penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam 

menggunakan pengetahuan tersebut.
48

 

Menurut Al-Abrasy mengelompokkan tujuan umum pendidikan 

Islam menjadi beberapa bagian, yaitu: 1) membentuk ahlak yang 

mulia, dalam hal ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa 

inti pendidikan Islam adalah unuk mencapai ahlak yang mulia, 

sebagaimana misi Nabi Muhammad saw, 2) mempersiapkan anak 

didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, 3) mempersiapkan anak 

didik dalam dunia usaha (mencari rizki) yang profesional, 4) 

menumbuhkan semangat ilmiah kepada anak didik untuk belajar dan 

mengkaji ilmu, 5) mempersiapkan peserta didik yang profesional 

dalam bidang teknik dan pertukangan.
49
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3. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

Menurut muhaimin, pendidikan agama islam memiliki beberapa 

karakteristik, yaitu sebagai berikut: 

a) Pendidikan agama islam berusaha memelihara dan menjaga nilai-

nilai serta ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-sunnah, 

serta kemurnian keduanya sebagai sumber utama dalam ajaran 

islam. 

b) Pendidikan agama islam sebagai landasan etika dan moral dalam 

pengembangan ilu pengetahuan dan teknologi (iptek), budaya, dan 

aspek-aspek kehidupan yang lain. 

c) Pendidikan agama islam selalu berusaha menjaga aqidah anak 

didik agar tetap kokoh dalam kondisi dan situasi apapun. 

d) Dalam beberapa hal, Pendidikan agama Islam mengandung 

penafsiran dan pemahaman yang sangat beragam, untuk itu 

memerlukan sikap yang terbuka dan semangat ukhuwah Islamiyah. 

e) Pendidikan agama islam selalu berusaha mengembangkan dan 

membentuk keshalehan sosial dan keshalehan individu. 

f) Pendidikan agama islam selalu berusaha menunjukan kesatuan 

ilmu, iman dan amal dalam kehidupan sehari-hari.
50

 

4. Fungsi Pendidikan Agama Islam  

Fungsi dalam pengajaran agama islam adalah menanamkan 

ketakwaan dan keimanan kepada Allah swt, untuk mengembangkan 

dan membiasakan dalam melakukan ahlak yang muliah, amal shaleh, 

dan amal ibadah, untuk membiasakan peserta didik berahlak mulia, 

serta untuk mengembangkan dan menumbuhkan semangat dalam 

mengelola alam sekitar sebagai anugrah Allah swt. 

5. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup pendidikan agama Islam terdiri dari 

keselarasan,keserasian, serta keseimbangan antara: 1) hubungan 

manusia dengan Allah swt, 2) hubungan manusia dengan sesama 

manusia, 3) hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 4) hubungan 
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manusia dengan mahluk yang lain, serta 5 ) hubungan manusia dengan 

lingkungannya.
51

 

Sedangkan ruang lingkup dalam bahan pelajaran Pendidikan 

agama Islam terdiri dari beberapa bidang studi, diantaranya yaitu: 

a) Bidang studi Al-Qur’an Hadist 

b) Bidang studi sejarah kebudayaan isla (SKI) 

c) Bidang studi Aqidah Ahlak 

d) Bidang studi Fiqih 

e) Materi Pendidikan Agama Islam. 

 

D. Penelitian Yang Relevan 

Ada beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul yang 

penulis ambil yaitu jurnal yang berjudul Efektifitas pemanfaatan 

media audio-visual sebagai alternatif optimalisasi model pembelajaran 

yang dilakukan oleh sapto haryoko. Hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa hasil belajar mahasiswa teknik jaringan komputer 

yang diajarkan dengan cara konvensional.
52

 

Penelitian lain berjudul pengaruh penggunaan media audio-

visual terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok listrik dinamis, 

yang dilakukan oleh sehat simatupang menyatakan bahwa ada 

pengaruh yang lebih baik antara hasil belajarsiswa yang diajarkan 

dengan menggunakan media audio-visual sebagai media pembelajaran 

dibandingkan dengan pembelajaran fisika secara konvensional
53

 

 

E. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan suatu model konseptual mengenai 

bagaimana teori berhubungan  dengan segala maca faktor yang telah 

diidentifikasikan yaitu sebagai masalah yang penting. 

Berfikir adalah suatu kesimpulan yang akan digunakan untuk 

mengetahui adanya hubungan antara variabel-variabel yang ada di 

                                                             
51 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, 2009), H. 60 
52 Sapto Haryoko, Efektifitas Pemanfaatan Media Audio-Visual Sebagai 

Alternatif Optimalisasi Model Pembelajaran, Jurnal Edukasi @electro, vol. 5, no.1, 

maret 2009, h. 8-9 
53 Sehat Simatupang, dkk,Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Listrik Dinamis, Jurnal Pendidikan 

Matematika dan Sains, vol. 4 (2) 2009 h. 72-76 
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dalam suatu penelitian. Salah satu indicator keberhasilan belajar 

adalah tingginya hasil belajar.  

Penerapan proses pembelajaran pada penelitian ini, dimulai dengan tes 

awal (present). Penyampaian inti materi dibantu menggunakan media 

audio visual jenis video, setelah itu diberikan tes akhir (posttest).Hasil 

merupakan suatu puncak proses belajar yang terjadi berkat evaluasi 

pendidik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam 

penelitian ini dapat di lihat pada gambar dibawah ini: 

 

Keterangan : 

X = Pengaruh penggunaan Media Audio Visual 

Y = Terhadap Hasil Belajar Siswa 

 

F. Hipotesis 

Menurut margono hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian yang secara teoritis dianggap mungkin atau paling 

tinggi tingkat kebenarannya. 

1. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan landasan teori dan kerangka fikir dalam 

permasalahan yang di ajukan, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian ini, yaitu: “terdapat pengaruh manfaat media audio visual 

terhadap hasil belajar siswa pelajaran Pai kelas VIII di Smp N 

Terpadu Gunung Pelindung”. 

2. Hipotesis Statistik  

Hipotesis statistic dapat juga diartikan sebagai pernyataan 

mengenai keadaan populasi (parameter) yang diujikan kebenarannya 

menggunakan data yang diperoleh dengan menggunakan sampel dari 

penelitian (statistic) adapun hipotesis statistic dalam penelitian ini, 

dirumuskan sebagai berikut: 

a.    :    =    

b.    :    =    
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Keterangan : 

H0 :    ≤     (tidak ada pengaruh media pembelajaran audio visual 

terhadap hasil belajar pendidikan agama islam kelas VIII Smp N 

Terpadu Gunung Pelindung). 

H1 :    ≠    (terdapat pengaruh media pembelajaran audio visual 

terhadap hasil belajar pendidikan agama islam kelas VIII Smp N 

Terpadu Gunung Pelindung). 
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