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ABSTRAK 

PENGGUNAAN MEDIA VIDEO DALAM 

PEMBELAJARAN PAI KELAS VII DI SMP N 5 

TERBANGGI BESAR 

OLEH : 

Ike Septiani  

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana penggunaan 

media  video dalam pembelajaran PAI kelas VII di SMP N 5 

Terbanggi Besar, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti 

di SMP N 5 Terbanggi  sudah menerapkan  media pembelajaran 

berbasis interaktif video dalam pembelajaran pendidikan agama islam 

untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. 

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data deskriptif kualitatif 

yaitu dengan menguraikan dan mengumpulkan data dengan  kata- kata 

yang bertujuan untuk memudahkan  dalam menggambarkan keadaan 

yang sehingga mudah untuk dipahami, sedangkan tehnik  

pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan dokumentasi. 

Data primer diperoleh langsung dari responden  yaitu  Waka 

kesiswaan,guru pendidikan agama islamdan para siswa kelas VII. 

Sedangkan data sekunder berupa teori-teori yang bersumber dari studi 

kepustakaan dengan media buku dan media internet yang berisi 

seputar media pembelajaran berbasis video, serta dokumentasi yang 

peneliti dapatkan dari lapangan.  

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan media video 

dalam pembelajaran PAI kelas VII di SMP N 5 Terbanggi Besar 

sudah bisa dikatakan baik dilihat dari langkah-langkah yang sudah 

diterapkan oleh pendidik. Dengan memanfaatkan teknologi berupa 

LCD Proyektor dan Laptop sebagai sarana proses pembelajaran. 

Media interaktif memudahkan pemahaman peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran tata cara solat jenazah. Media 

berbasis interaktif video juga memberikan refleksi kepada siswa 

dengan video,gambar,dan suara yang berkaitan dengan materi. 

Dengan menerapkan media interaktif video pada pembelajaran 

pendidikan agama islam di SMP N 5 Terbanggi Besar peserta didik 
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menjadi tidak jenuh dalam proses pembelajaran di kelas dengan 

penjelasan guru yang hanya menggunakan metode ceramah.dari hasil 

penelitian diatas peneliti menemukan peserta didik yang menyukai 

adanya pembelajaran berbasis interaktif video. 

 

KATA KUNCI : Interaktif Video,Pendidikan Agama Islam,SMP 
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MOTTO 

                        

              

“Wahai Tuhanku,lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku 

urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku  agar mereka 

mengerti perkataanku. 

(Q.S Thaha Ayat 25-28)
1
 

 

 

  

                                                             
1
Departemen Agama RI,Al’quran dan Terjemahnya( CV Penerbit Diponegoro) H.250 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan  judul 

  Sebagai  langkah awal untuk memperjelas pokok 

pembahasan, maka penulis merasa perlu penjelasan judul 

dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya.  

Adapun skripsi yang dimaksudkan adalah “ Penggunaan  

Media  Video Dalam Pembelajaran PAI kelas VII di SMP 

N 5 Terbanggi Besar” dimana  penulis ingin melihat 

bagaimana dan seperti apa Implementasi Media Pembelajaran  

berbasis Interaktif Video dalam Pembelajaran PAI kelas VII. 

Peneliti akan menekankan sebutan dalam judul adalah sebagai 

berikut: 

1. Media Pembelajaran 

     Kata media berasal dari abahsa Latin medius yang 

secara harfiah berarti‟tengah‟,‟perantara‟atau‟pengantar‟. 

Dalam bahasa arab media adalah perantara(وسائط) atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Azhar arsyad mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar yaitu manusia,materi,atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan,keterampilan, atau 

sikap. Dalam hal ini,guru,buku teks, dan lingkungan 

sekolah  merupakan media. Secara khusus pengertian 

mediaa dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis,photografis,atau 

elektronis untuk menagkap,memproses,dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal.
1
 Jadi,media 

pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh 

seorang guru ataupun pendidik sebagai pembawa  pesan 

guna untuk mempermudah proses belajar mengajar. 

 

                                                             
1Solichin Abdul Wahab, “Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke 

Implementasi Kebijakan Negara,” Jakarta: Bumi Aksara, 2008. 

1 
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2.  Video 

     Arsyad mengemukakan video merupakan serangkaian 

gambar gerak yang disertai suara yang membentuk satu 

kesatuan yang dirangkai menjadi alur,dengan pesan-

pesan didalamnya untuk ketercapaian pada media pita 

atau disk .Media video pembelajaran dapat digolongkan 

ke dalam jenis media audio visual aids (AVA),yaitu jenis 

media yang selain mengandung unsur juga mengandung 

gambar yang bisa dilihat.
2
 

3. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha bimbingan 

dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah 

selesai dari pendidikan  dapat memahmi apa yang 

terkandung di dalam Islam secara 

keseluruhan,menghayati makna dan maksud serta 

tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta 

menjadikan ajaran-ajaran agama Islam  yang telah 

dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga 

dapat mendatangan keselamatan dunia dan akhirat 

kelak.
3
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

      Undang-undang sisidiknas no. 20 tahun 2003 paal 3 telah 

memberikan landasan yuridis bahwa pendidikan nasional 

indonesia ditujukan untuk dapat mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa 

kepada tuhan yang maha esa,berakhlak mulia,sehat dan 

berilmu,cakap, kreatif,mandiri,serta menjadi warga negara 

yang tanggung jawab.
4
 Untuk dapat menciptakan peserta 

                                                             
2Windi Maryanti, “Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Video 

Materi Wudhu Di MTs Nurul Ulum Warureja Tegal,” Al-Miskawaih: Jurnal 

Pendidikan Agama Islam 1, no. 1 (2020): 43–63. 
3
Siti Rohmah, “Kompetensi Guru Agama Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam,” Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat 1, no. 1 
(2018). 

4Nanang Budianto, “Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam Pada 

Perguruan Tinggi Umum (Suatu Kajian Inter, Multi Dan Transdisipliner),” 

FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman 7, no. 1 (2016): 97–108. 
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didik yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri,kepribadian dan akhlak mulia diperlukan 

adanya penanaman nilai nilai islam dalam diri setiap peserta 

didik sehingga nilai-nilai isam tersebut dapat mengkristal 

dalam diri mereka. Penanaman nilai-niai islam ini dapat 

dilakukan melalui pembelajaran pendidikan agama islam 

disekolah. Pendidikan agama islam ini telah dipelajari peserta 

didik dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. 

Pendidikan agama islam adalah usaha dasar,sistematis, 

berkelanjutan untuk mengembangkan potensi rasa beragama 

yang memberi sifat ke islaman dan kecakapan (keterampilan) 

dalam beragama. Walaupun demikian,pembelajaran 

pendidikan agama islam belum memperlihatkan hasil yang 

memuaskan. Fenomena umum yang dijupai disekolah 

menunjukan pembelajaran pendidikan agama islam 

diterapkan didominasi oleh pembelajaran berparadigma 

teacher centered dan belum menerapkan pembelajaran yang 

berparadigma student centered. 

     Hal ini berdampak pada pembelajaran pendidikan agama 

islam belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Tidak 

sedikit peserta didik yang merasa jenuh dengan pembelajaran 

pendidikan agama islam yang mereka anggap penyampaian 

materi dilakukan secara monoton  dan tidak mampu 

membangkitkan rasaa ingin tahu mereka mengenai materi itu 

sendiri. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 68 

tahun 2013 tentag kurikulum 2013 menginstruksikan bahwa 

guru harus memberikan kesempatan siswa belajar seluas-luas 

dari berbagai sumber belajar yang ada siswa menimba ilmu 

dari berbagai sumber yang  ditemui. Bahan ajar yang 

digunakan tidak hanya memanfaatkan slst tunggal  melainkan 

berbasis multimedia. Kegiatan belajar siswa dirubah dari 

pasif menuju ke aktif.Pola interaksi yang awalnya 

berlangsung secara satu arah yaitu dari guru ke sswa dirubah 

menjadi interaktif dengan memanfaatkan berbagai bahan 
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ajar.
5
Pendidikan adalah ujung tombak suatu negara, tertinggal 

atau majunya sesuatu negara tergantung bagaimana kondisi 

pendidikannya.Semakin berkembangnya pendidikan suatu 

negara, maka semakin majulah negara tersebut. Negara akan 

maju dan berkembang apabila sektor pendidikan sebagai 

kunci pembangunan yang menjadi skala prioritas. Negara 

besar dan berkembang menyadari bahwa pembangunan sektor 

pendidikan sangat dinomor satukan.
6
Dalam dunia pendidikan 

perkembangan teknologi informasi mulai dirasa memiliki 

dampak yang positif karena dengan berkembangnya teknologi 

informasi dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan 

yang cukup signifikan dalam pembelajaran.
7
 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 

melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh, 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan 

memanfaatkan berbagai  sumber untuk belajar.Pembelajaran 

dapat melibatkan  dua pihak yaitu siswa sebagai peserta didik 

dan guru  sebagai pendidik. Yang terpenting dalam kegiatan 

adalah terjadinya proses belajar (learning process)Sebab  

sesuatu dikatakan hasil belajar kalau memenuhi beberapa ciri 

berikut yang pertama,belajar sifatnya di sadari jadi dalam hal 

ini  siswa merasa bahwa dirinya sedang belajar, timbul  dalam 

dirinya motivas-motivasi untuk memiliki pengetahuan yang 

diharapkan sehingga  tahapan-tahapan  dalam belajar sampai 

pengetahuan itu dimiliki permanen (retensi) betul-betul  

disadari sepenuhnya . Kedua, hasil belajar diperoleh dengan 

adanya proses , dalam hal ini pengetahuan diperoleh tidak 

secara spontanitas,instant,namun bertahap(sequensial).8 

                                                             
5Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan Aplikasi, Strategi, Dan Inovasi 

(Prenada Media, 2018). 
6Isjoni Ishaq, Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan (Yayasan Obor 

Indonesia, 2006). 
7Lies Sudibyo, “Peranan Dan Dampak Teknologi Informasi Dalam Dunia 

Pendidikan Di Indonesia,” Widyatama 20, no. 2 (2013). 
8finta Eva Fitriyani, “Penerapan Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Komunitas (Studi Kasus Di Smp Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga)” 

(Semarang: IAIN Walisongo, iv-v, 2008). 
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Proses pembelajaran yang dinamis, kondusif, dialogis 

interaktif dan motivatif ini sulitdiwujudkan dengan 

performance guru yang hanya mengandalkan kemampuan 

berbicara tanpa melihat aspek lain yang lebih strategis dalam 

mempengaruhi peserta didik. Materi pembelajaran juga tidak 

akan mudah diterima peserta didik jika hanya disampaikan 

secaraabstrak tanpa menyentuh, menggunakan, mendengar, 

merasakan, atau paling tidak melihatsesuatu yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran tersebut. Seringkali seorang guru 

atau bahkan mayoritas guru kurang mampu menangkap dan 

menanggapi hal-hal yang bersifatabstrak atau yang belum 

pernah terekam dalam ingatannya sehingga dibiarkan berjalan 

sesuai dengan alur pengajaran klasik model ceramah. Dengan 

demikian,peserta didik hanya dibiarkan untuk berandai-

andai,membayangkan isi materi pembelajaran yang 

disampaikansecara abstrak tersebut tanpa pernah bisa melihat 

wujudnya.
9
 Salah satu cara agar siswamemiliki pengalaman 

yang konkret adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran dalamprosesbelajar dan mengajar.
10

 

 Salah satu pelajaran yang terdapat dalam kurikulum 

sekolah menengah pertama adalah pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI). PAI merupakan salah satu mata 

pelajaran yang wajib pada kurikulum 2013 di tingkat SMP 

dengan durasi 3 jam pelajaran setiap minggu, pelajaran PAI 

dipandang sebagai pelajaran yang membosankan bagi siswa, 

sehingga kurang diminta. Hal ini disebabkan karena 

penyajiannya selalu monoton dan kurang menarik oleh guru. 

Akibatnya dalam pembelajaran, siswa cenderung mengantuk 

dan kurang perhatian, sehingga menurunkan tingkat 

pemahaman siswa. 

Suasana belajar PAI sangat berpengaruh terhadap 

kualitas pembelajaran, apabila suasana belajar menyenangkan 

                                                             
9Rasimin, Media Pembelajaran Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: 

OrbittrustCorp, 2012), hlm. 2 
10Dina Indriana, “Ragam Alat Bantu Media Pengajaran(Yoygyakarta:Diva 

Press)” (Yogyakarta: DIVA press, 2011). 
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dapat membangkitkan motivasi atau semangat belajar siswa, 

sehingga dapat membuat siswa aktif belajar dan 

meningkatkan potensi yang dimilikinya untuk memahami 

materi yang telah diajarkan. Dalam hal ini guru harus 

memfasilitasi pembelajaran, agar tujuan pembelajara PAI 

dapat tercapai. Jadi, guru harus senantiasa meningkatkan 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional,kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial.
11

 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

khususnya pada bidang komunikasi elektronik, membawa 

dampak yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Salah 

satunya adalah semakin bermunculan media pembelajaran 

yang beranekaragam sesuai dengan runtutan perkembangan 

zaman.Berbagai media, terutama yang menggunakan alat 

elektronik, semakin memudahkan guru dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga pembelajaran bisa berlangsung lebih 

efektif dan efisien.
12

 

Untuk mentransfer ilmu yang dimiliki, guru menggunakan 

berbagai macam metode dan media dalam pembelajaran. 

Salah satu media pembelajaran yang digunakan adalah video 

pembelajaran. Video pembelajaran dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan pendidikan agama kepada islam. Video 

sebagai media pembelajaran sangta diperlukan dalam 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sehingga 

terjadi proses belajar mengajar serta dapat memperlancar 

penyampaian Pendidikan Agama Islam.
13

 Menurut Azhar 

Arsyad, pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan  kemajuan dan minat yang 

baru. 

Budi pekerti luhur, kesantunan, dan relegiusitas yang 

dijunjung tinggi dan menjadi budaya bangsa Indonesia selama 

                                                             
11

Yudhi mudhi,media pembelajaran (sebuah pendekatan 

baru)(jakarta:gaung persada press,2008),h.1 
12Rasimin,Op.cit.hlm.199. 
13

Muhaimin, Strategi Belajar(Penerapan Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Islam)(Surabaya: Cv.Citra Media,2005)H.91 
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ini seakan-akan menjadi terasa asing dan jarang ditemui 

ditengah-tengah masyarakat. Kondisi ini akan menjadi lebih 

parah lagi jika pemerintah tidak segera mengupayakan 

program-program perbaikan baik yang bersifat jangka 

panjang maupun jangka pendek. Pendidikan karakter menjadi 

sebuah jawaban yang tepat atas permasalahan-permasalahan 

yang telah disebut di atas dan sekolah sebagai penyelenggara 

pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat yang mampu 

mewujudkan misi dari pendidikan karakter tersebut.Salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan dalam melaksanakan 

pendidikan karakter disekolah adalah mengoptimalkan 

pembelajaran materi pendidikan agama Islam (PAI).Peran 

pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam 

sangatlah strategis dalam mewujudkan pembentukan karakter 

siswa. Pendidikan agama merupakan sarana transformasi 

pengetahuan dalam aspek keagamaan (aspek kognitif), 

sebagai sarana transformasi norma serta nilai moral untuk 

membentuk sikap (aspek afektif), yang berperan dalam 

mengendalikan prilaku (aspek psikomotorik) sehingga 

tercipta kepribadian manusia seutuhnya.  

     Apabila proses pembelajaran itu diselenggarakan secara 

formal di sekolah-sekolah,tidak lain dimaksudkan untuk 

mengarahkan perubahan pada diri siswa secara terencana,baik 

dalam aspek pengetahuan,keterampilan ataupun sikap. 

Interaksi yang terjadi selama proses belajar tersebut 

dipengaruhi oleh lingkungannya,yang antara lain terdiri atas 

murid,guru,petugas perpustakan, kepala sekolah, bahan atau 

materi pelajaran (buku modul, majalah, rekaman video atau 

audio dan yang lainnya), dan berbagai sumber belajar dan 

fasilitas (proyektor,overhead,perekam pita audio dan video, 

radio, televisi, komputer, perpustakan, dan lain-lain). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

mendorong upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan 

hasil-hasil teknologi dalam proses belajar.Para guru dituntut 

agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan 

oleh sekolah ,dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat 
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tersebut sesuai dengan perkembangan  dan tuntutan zaman. 

Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang 

murah dan efisien  yang meskipun sederhana  dan bersahaja, 

tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan 

pengajaran yang diharapkan. Disamping mampu 

menggunakan alat-alat yang sudah tersedia guru juga dituntut 

untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media 

pembelajaran yang akan digunakannya apabila media 

terrsebut belum tersedia.
14

 

     Perkembangan  teknologi  informasi dan komunikasi yang 

sangat pesat mendorong diciptakannya berbagai inovasi di 

segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Media 

pembelajaran yang biasanya hanya menyajikan komunikasi  

satu arah, saat ini dapat dimodifikasi  menjadi media yang 

menyajikan pembelajaran dua arah yang disebut dengan 

pembelajaran interactive. Pemanfaatan video dalam media 

pembelajaran interactive dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam menjadi relevan karena media pembelajaran  

interactive ini dimaksudkan untuk mempermudah peserta 

didik dalam memahami materi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang akan dipelajari.
15

 Inovasi dibidang 

pendidikan memegang peranan penting di era saat ini 

mengingat metode pembelajaran kini semakin 

berkembang,salah satu inovasi metode yang dapat berdampak 

pada perbaikan sistem pembelajaran dan peningkatan kualitas 

pendidikan. Dengan demikian,metode baru atau cara baru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran  dapat menjadi 

salah satu upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

Inovasi metode pembelajaran juga diperhatikan  karena 

banyak produk dari hasil teknologi yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan,seperti pemanfaatan 

nya untuk pembelajaran dan pengelolaan dan informasi 

                                                             
14Azhar Arsyad,Op.cit,hlm.1. 
15Nur Hamidi, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pendidikan 

Agama Islam Berbasis Adobe Flash Professional Cs6 Untuk Mendukung 

Implementasi Kurikulum 2013,” Jurnal Pendidikan Agama Islam 14, no. 1 

(2017): 109–30. 
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pendidikan. Inovasi metode pembelajaran dan teknologi 

pembelajaran ini berkaitan dengan penggunaan media 

pembelajaran. Guru dituntut untuk menerapkan lebih dari satu 

jenis media pembelajaran,karena pembelajaran  dengan 

menggunakan multimedia dapat lebih efektif dan 

efesien,sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peran guru,khususnya sebagai fasilitator dalam 

penyelenggara proses pembelajaran,menjadi pintu masuk 

keberhasilan dan juga sebagai wahana pemenuhan kewajiban 

jam mengajar.
16

 

Allah menggunakan Al-Qur‟ an sebagai media dalam 

menyampaikan sesuatu yang sudah diterima manusia agar 

mereka berfikir. Firman Allah SWT : 

                           

           

Artinya :keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan 

Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan 

pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada 

mereka[829] dan supaya mereka memikirkan, (Q.S An-nahl 

44)17. 

 

    Media pembelajaran merupakan alat bantu atau benda yang 

digunakan dalam kegiatanbelajar mengajar, dengan maksud 

untuk menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran 

darisumber (guru maupun orang lain) kepada penerima dalam 

hal ini peserta didik ataupun warga belajar guna mencapai 

tujuan pembelajaran dengan cara yang efektif dan efisien. 

Pesan atau informasi yang disampaikan melalui media dalam 

bentuk isi atau materi pembelajaran itu harus dapat diterima 

                                                             
16

Arip Febrianto and Nurirwan Saputra, “Efektivitas Media Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Sparkol Videoscribe,” Jurnal Dinamika 

Informatika 9, no. 2 (2020): 31–41. 
17Kementerian Agama RI,Al-Qur’an & Tafsirannya,(Jakarta:Lentera 

Abadi,2010),h.326 
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oleh penerima pesan (peserta didik), dengan menggunakan 

salah satu atau pun gabungan beberapa alat indera 

mereka.Bahkan lebih baik lagi bila seluruh alat indera yang 

dimiliki mampu dapat menerima isi pesan yang 

disampaikan.
18

Oleh karena itu diperlukan suatu upaya 

terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui pemanfaatan 

media pada proses belajar mengajar di kelas. Salah satunya 

dengan cara menggunakan media yangberbasis video. 

Menurut Rasimin, video merupakan salah satu jenis media 

audiovisual. Yangbanyak dikembangkan untuk keperluan 

pembelajaran, bisa dikemas dalam bentuk VCD atau 

DVD.Pesan yang disajikan dalam media video dapat berupa 

fakta maupun fiktif, dapatbersifatinformatif, edukatif,maupun 

intruksional.
19

 

     Berbeda  dengan proses pembelajaran tradisional yang 

mengandalkan guru sebagai  sumber belajar yang pertama 

dan utama sedangkan sumber lain hanyalah pelengkap 

kegiatan pembelajaran. Selama ini telah mengenal bahkan 

menggunakan beberapa bentuk teknologi pendidikan untuk 

membantu  kegiatan pembelajaran. Beberapa alat tersebut  

misalnya OHP,LCD,Proyektor dan beberapa bentuk peralatan 

lainnya. Munculnya alat bantu dalam teknologi pendidikan 

tersebut membawa nuansa baru terutama dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran. Sambutan masyarakat para pengguna 

teknologi pendidikan sangat besar,sehingga dalam waktu 

yang tidak terlalu lama teknologi ini sudah begitu familiar 

dalam membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan dan 

pembelajaran.
20

 

Menurut Nazarudin Rahman, pendidikan adalah memberi 

pertolongan secara sadar dan sengaja kepada anak (yang 

belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju arah 

kedewasaan dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung 

                                                             
18Ibid,hlm.66. 
19Ibid,hlm.141 
20Udin Saifudin Sa‟ud,Inovasi  Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta,2008),h.179-180 
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jawab atas segala tindakan menurut pilihannya sendiri.
21

 Pada 

mulanya media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat 

bantu bagi guru untuk mengajar dan media yang digunakan 

pun baru sebatas alat bantu visual. Sejalan dengan 

perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), 

khususnya dalam  bidang pendidikan, saat ini mengunakan 

alat bantu dan media pembelajaran menjadi semakin luas 

interaktif,seperti adanya computer dan internet.
22

Oleh karena 

itu ditemukan beberapa permasalahan yaitu,dirasakan oleh 

para guru/pendidik, profesionalitas guru dan tenaga 

kependidikan masih belum memadai terutama dalam bidang 

keilmuannya terhadap teknologi informasi. Guru saat ini tidak 

hanya gagap dalam beradaptasi dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan, tetapi masi ada guru yang hanya menjadi robot 

kurikulum pendidikan yang kurang minat untuk belajar 

mengembangkan. Tugas guru dalam penyiapan bahan ajar, 

penggunaan  metode, media pembelajaran dan implementasi 

dari strategi belajar mengajar senantiasa bergantung  pada 

yang memberikan komando atau intruksi.
23

 Walaupun  guru 

sudah mempunyai perencanaan pembelajaran sendiri, tetapi 

profesi guru sebagai pendidik tersebut  adakalanya seolah 

menghilang sebab intruksi atau ketentuan dari 

komando.Kemudian, dilihat dari antusias peserta didik  dalam 

proses pembelajaran pun rendah ketika pembelajaran 

berlangsung. Antusias peserta didik dalam proses 

pembelajaran pun menjadi rendah ketika diminta untuk 

membaca,belajar, dan mengerjakan soal-soal latihan secara 

mandiri. Sehingga dalam rangka mencapai keberhasilan 

dalam pembelajaran, diperlukan adanya guru yang mampu 

menciptakan suatu suasana pembelajaran yang aktif,efektif 

dan menyenangkan peserta didik sehingga konsep mudah 

                                                             
21Ishaq, Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan..h.1 
22Ibid,.h.244 
23Cut Siska Andriani, “Model Manajemen Peningkatan Mutu Tenaga 

Kependidikan Di MTsN Gayo Lues” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018). 
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dipahami dan bertahan lama dalam struktur  kognitif dan hasil 

belajar siswa yang diperoleh pun dapat maksimal.
24

 

Penggunaan media video pembelajaran untuk siswa 

diharapkan dapat memperoleh presepsi dan pemahaman 

yang sama dan benar. Selain itu, siswa dapat menerima 

materi pembelajaran. Video pembelajaran dapat digunakan 

untuk menyajikan bagian-bagian dari suatu proses dan 

prosedur secara utuh  sehingga  memudahkan siswa dalam 

mengamati dan menirukan langkah-langkah suatu 

prosedur yang dipelajari.
25

 

     Berdasarkan observasi dan wawancara kepada guru 

Pendidikan agama islam ditemukan data awal bahwa 

pemanfaatan media pembelajaran melalui interaktif video 

sudah pernah dilakukan atau sudah pernah memakainya 

satu kali. Melalui pemanfaatan media ini diharapkan dapat 

melakukan perubahan yang mampu meningkatkan 

pemahaman materi belajar siswa. Pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis  video pada kelas VII di SMP N 5 

Terbanggi Besar menjadi alternatif yang dapat 

memudahkan pemahaman siswa secara mandiri. Penelitian 

ini diharapkan dapat membuat masukan dan perbaikan 

dalam tehnik mengajar yang ada di SMP N 5 Terbanggi 

Besar. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

meningkattkan hasil belajar siswa dalam bentuk 

pemahaman konsep bagi anak maupun prakteknya dalam 

menguasai materi.
26

 

 

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian  

     Untuk memfokuskan sebuah pembahasan yang ada dalam 

penelitian ini agar tidak keluar dari topik topik 

pembahasaan,maka peneliti memberikan fokus penelitian 

untuk dikaji dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi fokus 

                                                             
24Abdul Kodir, “Strategi Belajar Mengajar,” Bandung: Pustaka Setia, 2011. 
25

Rusman,pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi: 

mengembangkan profesionalisme guru.h.222 
26Fitriani,wawancara di SMP N 5 Terbanggi Besar,14 november 2021 
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penelitian disini yaitu, Penggunaan media video dalam 

pembelajaran PAI kelas VII di Smp N 5 Terbanggi Besar. 

Fokus penelitian di bagi dalam beberapa sub-fokus penelitian 

yakni: 

1. Perencanaan  penggunaan  media video dalam 

pembelajaran PAI yang dilakukan oleh guru agama 

islam. 

2. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam 

tentang shalat jenazah melalui media interaktif video 

yang dilakukan guru agama islam di kelas VII di SMP 

Negeri 5 Terbanggi Besar. 

 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan  latar belakang masalah tersebut, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji adalah “Bagaimana 

Penggunaan Media  Video Dalam Pembelajaran PAI Kelas 

VII di SMP N 5 Terbanggi Besar?” 

 

E. Tujuan penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kemukakan 

diatas,maka peneliti ini memiliki tujuan yaitu, dapat 

mengetahui  Penggunaan Media Video Dalam Pembelajaran 

PAI Kelas VII di SMP N 5 Terbanggi Besar. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian in diharapkan dapat memberi nilai guna pada 

berbagai pihak,antara lain: 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini mampu menjadi acuan untuk 

lembaga pendidikan lain dalam pembelajaran, khususnya 

pada media pembelajaran berbasis  video dalam 

pembelajaran PAI  pada peserta didik melalui 

penggunaan  media pembelajaran dalam mengajar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas 

pengetahuan dalam penggunaan  media pembelajaran 
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berbasisvideo, terutama dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Pendidik 

Supaya pendidik mampu menambah ilmu 

pengetahuan melalui media pembelajaran  berbasis  

video serta memperhatikan metode pengajaran 

melalui media pembelajaran dan mempermudah 

pemahaman materi bagi peserta didik. 

b. Bagi Peserta didik 

Penggunaan  media pembelajaran berbasis video 

diharapkan mampu mempermudah peserta didik 

dalam pemahaman materi yang diberikan terutama di 

pembelajaran pendidikan agama islam. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan  dan dapat memotivasi 

penulis dalam memberikan pemahaman materi 

melalui media pembelajaran . 

d. Bagi peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pijakan 

dalam perumusan desain penelitian lanjut yang lebih 

mendalam dan lebih komprehensif khususnya yang 

berkenaan dengan penelitian. 

e. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi mereka dalam menambah ilmu 

pengetahuan. 

f. Bagi Perpustakaan UIN Raden Intan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

pembelajaran berbasis  video dan pengembangan 

media pembelajaran di  UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian  Terdahulu Yang Relevan 

Pada penelitian ini memerlukan dukungan hasil-hasil penelitian 

yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 
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yang penulis angkat. Adapun beberapa penelitian relevan yang 

menjdi bahan telaah penulis diantaranya sebagi berikut : 

1. Windi Maryanti, dengan judul Implementasi Media 

Pembelajaran Berbasis Video Materi Wudhu Di Mts Nurul 

Ulum Warureja, Jurnal Al-Maskawaih,Volume 1 Nomor 1 

Tahun 2020.Simpulan dari penelitian ini adalah 

pemanfaatan media video dalam pemahaman tentang tata 

cara berwudhu pada pembelajaran fiqih,upaya yang 

dilakukan guru agar siswa tertib melasanakan urutan tata 

cara berwudhu.Dalam penelitian ini terdapat persamaan, 

yakni sama sama meneliti media pembelajaran berbasis 

interactive video dalam memudahkan pemahaman  

pembelajaran PAI. Perbedaanya peneliti terdahulu lebih 

memfokuskan penelitian ini pada materi berwudhu.
27

 

2. Nasruddin Hasibuan, dengan judul Implementasi Media 

Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam, Jurnal 

Darul Ilmi Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016. Simpulan dari 

penelitian ini adalah media sebenarnya sangat membantu 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan meskipun banyak 

kekurangan yang ada didalamnya.Dalam penelitian ini 

terdapat persamaan ,yakni sama sama meneliti media 

pembelajaran dalam pembelajaran PAI dan mengupayakan 

pengadaan media pendidikan baru demi memudahkan 

pemahaman peserta didik. Perbedaanya adalah penelitian 

ini menerapkan beberapa media pembelajaran  salah 

satunya menggunakan media cetak.
28

 

3. Salwa Aprilianda Haryanto “Penggunaan Media 

Pembelajaran Berbasis Video Pada Mata Pembelajaran  

Fikih Di VIII Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Ittihadiyah 

Mamiyai Medan” Jurnal Tausiah  FAI UISU Volume 10 

                                                             
27

Maryanti, “Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Video Materi 

Wudhu Di Mts Nurul Ulum Warureja Tegal.” 
28Nasruddin Hasibuan, “Implementasi Media Pembelajaran Dalam 

Pendidikan Agama Islam,” Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan 

Keislaman 4, No. 1 (2016). 
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Nomor 2 Tahun 2020.
29

Simpulan dari penilitian ini adalah  

penggunaan  media pembelajaran  berbasis video ini 

menarik perhatian siswa supaya siswa bersemangat dalam 

mengkuti pembelajaran mata pelajaran fikih 

dikelas.Dalam penelitian ini terdapat persamaan, yakni 

sama-sama memberikan kemudahan pemahaman dan 

membantu peserta didik dalam belajar melalui media 

pembelajaran. Perbedaannya adalah penelitian ini 

menimbulkan motivasi siswa untuk mengikuti proses 

belajar. 

4. Mokhsin kaliky“Penggunaan Media Pembelajaran Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di SMAN 

13 Ambon” IAIN Imam Rijali Ambon Tahun 

2016.
30

Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya 

media dalam pembelajaran dikelas maupun diluar kelas 

peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh dalam 

pembelajaran.Dalam penelitian ini terdapat 

persamaan,yakni sama-sama meenggunakan media 

pembelajaran guna membantu pemahaman peserta didi 

dalam pembelajaran. Perbedaannya yaitu dipenelitian ini 

menambahkan mutu pendidikan. 

5.  M robby pratama “Pengembanga Media Pembelajaran 

Berbasis Video Scribe Pada Materi PAI Dan Budi Pekerti 

Kelas VII SMPN 1 Teluk Kuantan” JOM FTK 

UNIKS,Volume 2 nomor 2 tahun 2021 .
31

Simpulan dari 

penelitian ini media pembelajaran video scribe pada materi 

PAI dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai media 

                                                             
29Salwa Aprilianda Haryanto, “Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis 

Video Padamata Pelajaran Fikih Kelas Viii Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-
Ittihadiyah Mamiyai Medan,” Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan 

Kemasyarakatan 10, No. 2 (2020): 66–80. 
30Mokhsin kaliky“Penggunaan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Agama Islam Di SMAN 13 Ambon”. 

31
Muhammad Robby Pratama, Zulhaini Zulhaini, And Ikrima Mailani, 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Scribe Pada Materi Pai Dan 

Budi Pekerti Kelas Vii Smpn 1 Teluk Kuantan,” Jom Ftk Uniks (Jurnal Online 

Mahasiswa FTK UNIKS) 2, No. 2 (2021): 8–17. 
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pembelajaran PAI.Dalam penelitian ini terdapat 

persamaan,yakni sama-sama menggunakan media 

pembelajaran dalam pembelajaran PAI. Perbedaannya 

yaitu penelitian ini menggunakan video scribe. 

 

H. Metode penelitian 

Agar  penelitian ini mendapatkan data-data yang lengkap dan 

berjalan lancar, maka dalam hal ini haruslah memperhatikan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitin  

     Berdasarkan rumusan masalah yang telah diatas, 

penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian 

kualitatif ,pendekatan yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

      Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti  pada obyek yang 

alamiah,dimana peneliti sebagai instrumen kunci. 

Adapun tehnik  dalam pengumpulan data dilakukan  

secara triangulasi (gabungan observasi,wawancara dan 

dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data 

kualitatif.
32

 

     Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni 

studi mendalam dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data langsung dari orang dan lingkungan 

ilmiahnya. Penelitian yang menginterprestasikan 

fenomena-fenomena bagaimana orang mencari makna 

daripadanya. 

     Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimana data 

peneliti  tersebut berupa kata-kata dari orang secara lisan 

atau perilaku yang diamati sehingga penelitian ini 

                                                             
32

P D Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, 

Kombinasi, R&d Dan Penelitian Pendidikan),” Metode Penelitian Pendidikan, 

(bandung:alfabeta,2019).h.25 
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sifatnya harus terjun langsung ke masyarakat agar dapat 

menggali masalah serta hasil dari penelitian.
33

 

     Jadi yang dimaksud jenis penelitian ini adalah 

penelitian yang menggambarkan atau memaparkan data 

yang diperoleh peneliti yang berkaitan Dengan 

Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Video Dalam 

Pembelajaran PAI Kelas VII Di SMP N 5 Terbanggi 

Besar.  

2. Desain Penelitian  

      Desain penelitian yang peneliti lakukan adalah studi 

lapangan,yang mana penelitian ini  meneliti tentang 

suatu proses peristiwa,aktivitas, atau sekelompok 

individu ,untuk mencari fenomena-fenomena yang 

terjadi terhadap objek yang sedang diteliti. Peneliti 

mengumpulkan informasi secara detail dengan 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data 

dalam waktu tertentu.
34

 

     Studi lapangan ini dapat menjawab pertanyaan pada 

suatu penelitian yang berupa pertanyaan bagaimana dan 

mengapa. Masalah yang diteliti terkait dengan waktu dan 

aktivitas 

3. Partisipan Dan Tempat Penelitian 

     Dalam penelitian ini,yang menjdi partisipan adalah 

guru dan peserta didik,sedangkan tempat yang dijadikan 

dalam penelitian ini adalah SMP N 5 Terbanggi 

Besar,mengenai penggunaan media pembelajaran 

berbasis  video. 

4. Sumber Data  

      Sumber data merupaan asal informasi yang diperoleh 

dalam kegiatan penelitian. Penelitian kualitatif sumber 

datan yang utamanya adalah kata-kata dan 

                                                             
33

Sukmadinata, S, Nana, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung : PT 

remaja Rosdakarya, 2006 
34Risa Nur Sa‟adah, METODE PENELITIAN R&D (Research and 

Development) Kajian Teoretis Dan Aplikatif (CV Literasi Nusantara Abadi, 

2021).h.28 
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tindakan,selebihnya adalah tambahan seperti dokumen 

dan literatur lainnya. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

        Data primer adalah data yang diambil secara 

langsung oleh peneliti terhadap  sumber yang diteliti 

tanpa melalui  perantara. Disini penellitian melakukan 

wwancara maupun pengamatan langsung dilapangan 

untuk mencari dan menemukan data kepada informan 

untuk mengatahui secara rinci dan jelas tentan 

masalah yang teliti. 

     Adapun dalam penelitian ini, data primer yang 

diperoleh  yang diperoleh oleh peneliti adalah  hasil 

wawancara dengan guru agama dan siswa kelas VII 

SMP N 5 Terbanggi Besar. 

b. Data Sekunder 

        Sumber data sekunder adalah sumber data tidak 

langsung yang mampu  menjadi  penguat terhadap 

data penelitian dan memberikan tambahan. Sumber 

data ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan 

dengan media buku dan tindakan dari informan, 

selain itu data ini juga diperoleh melalui foto dan 

arsip penelitian. 

     Adapun yang akan menjadi data sekunder 

dalam penelitian  adalah data tentang latar belakang 

obyek penelitian,keadaan fasilitas atau sarana dan 

prasarana sekolah dan foto-foto di smp n 5 terbanggi 

besar. Sumber data utama untuk diwawancarai dalam 

penelitian ini yaitu guru. Sedangkan sumber data 

lanjutan yaitu profil sekolah,dll. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

      Langkah yang paling utama dalam penelitian yaitu 

prosedur pengumpulan data dengn cara sebagai 

berikut: 
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a. Wawancara  

Metode wawancara adalah ketika peneliti ingin 

melakukan survey pendahuluan untuk menemukan 

suatu masalah yang perlu diteliti, dan ketika 

peneliti ingin mengetahui respondennya lebih 

dalam dan jumlah respondennya sedikit atau 

sedikit.metode pengumpulan data .Teknik akuisisi 

data didasarkan pada pengetahuan tentang 

pengungkapan diri atau setidaknya keyakinan 

pribadi.
35

Wawancara dilakukan untuk memperoleh 

informasi tentang proses pembelajaran dan 

kendala yang dihadapi oleh guru. Peneliti 

melakukan wawancara  guru agama islam dan 

peserta didik di SMP N 5 Terbanggi besar. 

b. Observasi 

     Metode observasi adalah proses yang kompleks 

dan terdiri dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua yang paling penting adalah proses 

observasi dan memori. Teknik pengumpulan 

observasi digunakan ketika survei berkaitan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena 

alam, dan ketika responden tidak terlalu tinggi. 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data 

tentang pelaksanaan proses pembelajaran agama 

islam di SMP N 5 Terbangi besar. 

c. Dokumentasi  

     Dokumentasi adalah suatu cara untuk 

menemukan data tentang hal-hal dan variabel-

variabel yang berupa catatan, buku, prasasti, 

risalah, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan 

dengan metode lain, metode ini sedikit lebih sulit 

dalam arti menyebabkan kesalahan. Metode ini 

digunakan untuk mendukung penelitian di SMP N 

5 Terbanggi Besar untuk memperoleh informasi 

                                                             
35

Faizhal Chan et al., “Strategi Guru Dalam Mengelola Kelas Di Sekolah 

Dasar,” International Journal of Elementary Education 3, no. 4 (2019): 439–46. 



21 

dari berbagai sumber dan sumber data berupa 

lembar absensi, lembar nilai siswa,foto belajar, dll 

yang akan digunakan. 

6. Prosedur Analisis Data 

      Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara , catatan lapangan, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisirkan data-data kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan  sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

      Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan 

menguraikan  dan mengumpulkan data dengan  kata-

kata yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

menggambarkan keadaan yang terjadi sehingga 

mudah untuk dipahami. Adapun tahapan kegiatan 

dalam proses analisis data diatas adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

     Reduksi data merupakan proses berfikir 

sensitif yang memerlukan kecerdasan dan 

keluasan serta kedalaman wawasan  yang tinggi. 

Dalam hal ini, data-data yang menjadi obyek 

penelitian akan digolongkan terlebih dahulu dan 

dipilih  data mana saja yang akan  menjadi pokok 

pembahasan yang sesuai dengan  fokus penelitian. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

     Data display atau penyajian data merupakan 

cara mudah untuk memahami apa yang terjadi. 

Data tersebut disajikan  dalam  bentuk naratif 

yang merupakan gambaran dari hasil pengamatan 

dilapangan sehingga menjadi informasi yang 

dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 

c. Conclusion Data(Verifikasi Data) 
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      Verifikasi data merupakan  kegiatan akhir 

penelitian kualitatif, yaitu menyimpulkan hal-hal 

yang diperoleh selama penelitian yang diuji 

kebenarannya. 

7. Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, penelitian 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang 

mempunyai arti  bahwa peneliti menggunakan 

berbagai teknik dalam pengumpulan  data yaitu, 

wawancara,observasi dan dokumentasi dari berbagai 

sumber yang berbeda. Dalam hal ini, triangulasi 

terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Triangulasi sumber adalah pengujian keabsahan 

data yang dilakukan dengan cara mengecek 

beberapa sumber yang berbeda. 

b. Triangulasi teknik merupakan pengujian 

keabsahan data yang dilakukan dengan mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan tenik yang 

berbeda. Misalnya :data yang diperoleh dengan 

wawancara,lalu dicek dengan observasi dan 

dokumentasi atau kuesioner. 

c. Triangulasi waktu juga dipertimbangkan dalam 

pengujian keabsahan data dalam melakukan 

pengujian peneliti bisa menggunakan pengecekan 

dengan carainterview,pengamatan,dokumentasi 

atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.Dalam 

pengecekan keabsahan data,peneliti menggunakan 

ketiga triangulasi tersebut dalam penelitian yang 

dilakukan  sebagai berikut: 

1) Triangulasi sumber yang diperoleh dengan 

wawancara terhadap informan yang berkaitan 

dengan peristiwa, tempat,dokumen maupun 

arsip yang memuat kejadian sesuai dengan 

fokus penelitian yang dilakukan. 

2) Triangulasi  teknik. Peneliti mengumpulkan  

data yang berasal observasi di lapangan yang 
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didukung dengan pengecekan melalui 

wawancara dan dokumentasi. 

3) Triangulasi waktu. Peneliti mengumpulkan 

data kapan terlaksananya penelitian yang 

peneliti lakukan.    

I. Sistematikan Pembahasan 

 BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB I ini berisi tentang Penegasan Judul,Latar Belakang 

Masalah,Identifikasi Dan Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah,Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,Kajian 

Penelitian Terdahulu Yang Relevan dan Sistematika 

Pembahasan. 

 BAB II. LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Memuat uraian atau pembahasan teori-teori tentang 

penelitian dan terkait dengan tema skripsi. 

 BAB III. METODE  PENELITIAN 

Memuat secara rinci gambaran umum objek dan penyajian 

fakta beserta data penelitian. 

 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi : Gambaran Umum Objek,Penyajian Data dan Fakta 

Penelitian,Analisis Data, Serta Hasil Temuan Penelitian. 

 BAB V .PENUTUP 

Penutup,pada bab ini difungsikan agar memudahkan para 

pembaca saat menarik point-point inti skripsi ini yaitu 

beriisikian tentang simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Media Pembelajaran Video 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan 

bentuk jamak dari kata medium yang secarah arfiah 

berarti„perantara‟atau„pengantar‟.Dalam bahasa Arab, 

kata mediaatau perantara disebut dengan kata bentuk 

jamak dari .Jadi secara bahasa media berarti pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Azhar 

arsyad mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia,materi atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan,keterampilan dan sikap. 

Dalam pengertian ini,guru,buku teks dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, 

pengenalan media dalam proses belajar mengajar 

mendorong diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

      Sedangkan menurut AECT (Association Education 

And Communication Technology) memberi batasan 

tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan menyampaikan pesan atau informasi. Adapun 

National Education Assocition (NEA) mengartikan media  

sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasikan,dilihat,didengar,dibaca atau dibicarakan 

beserta instrumen yang dipergunakan untu kegiatan 

tersebut.
36

 

     Yusufhadi Miarso mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang 
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Endang Switri, Teknologi Dan Media Pendidikan Dalam Pembelajaran 

(Ayra Luna, 2019).h.121 
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pikiran,perasan,perhatian dan kemauan belajar sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar yang 

disengaja,bertujuan dan terkendali. 

     Lain halnya menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai 

memaknai media  pendidikan sama dengan media 

pengajaran yang maksudnya sesuatu yang akan 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Lebih lanjut 

rodhatul jennah mengemukakan bahwa media 

pendidikan disebut juga sebagai media pembelajaran 

yang maksudnya segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang 

perhatian,minat,pikiran dan perasaan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

kepenerima sehingga merangsang 

pikiran,perasaan,perhatian dan minat serta kemauan 

peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

secara efektif.
37

 

Media merupakan alat penunjang pembelajaran untuk 

keberhasilan pembelajaran.Media juga dapat diekstraksi 

sebagaikoneksi antara pendidik dan siswa.Ini dikenal 

sebagai pembelajaran.Dengan kata lain, pembelajaran 

aktif membutuhkan dukungan media untuk 

menyampaikan materi yang sedang dipelajari.belajar 

merupakan terjemahan dari dari kata “Instruction”, yang 

dalam bahasa Yunani disebut “instructus” atau “intruere” 

yang berarti menyampaikan pikiran.
38

 

                                                             
37Arif s sadiman,dkk, media pendidikan, ( raja 

grafindo,jakarta,1996),hlm.6. 
38

Bambang Warsita, “Teknologi Pembelajaran Landasan Dan 
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Proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik, 

peserta didik sebaiknya diajak untuk memanfaatkan 

semua alat inderanya. Guru berupaya untuk 

menampilkan rangsangan (stimulus) yang dapat diproses 

dengan berbagai indera. Semakin banyak alat indera 

yang digunakan untuk menerima dan mengolah 

informasi semakin besar kemungkinan informasi tersebut 

dimengerti dan dapat dipertahankan dalam 

ingatan.dengan demikian, peserta didik diharapkan 

akandapat menerima dan menyerap dengan mudah dan 

baik pesan-pesan dalam materi yang disajikan. 

     Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari 

pengalaman langsung (konkret), kenyataan yang ada di 

lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui 

benda tiram,sampai kepada lambang verbal(abstrak). 

Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak 

media penyampai pesan itu.Perlu dicatat bahwa urut-

urutan ini tidak berarti proses belajar dan interaksi 

mengajar belajar harus selalu dimulai dari pengalaman 

langsung,tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang 

paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

kelompok peserta didik yang dihadapi dengan 

mempertimbangkan situasi belajarnya. 

     Dasar pengembangan kerucut diatas bukanlah tingkat 

kesulitan,melainkan tingkat keabstrakan jumlah jenis 

indera yang turut serta selamapenerimaan isi pengajaran 

atau pesan. Pengalaman langsung akan 

memberikankesan paling utuh dan paling bermakna 

mengenai informasi dan gagasan yang terkandung dalam 

pengalaman itu,oleh karena itu melibatkan indera 

penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman,dan 

peraba.Ini dikenal dengan learning by doing misalnya 

keikutsertaan dalam kegiatan pengelolaan 

zakat,penyembelihan hewan korban,shalat 

berjamaah,danlain-lain.Pengalaman-pengalaman tersebut 

memberikan dampak langsung terhadap pemerolehan 



27 

dan pertumbuhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

pesertadidik. 

     Tingkat keabstrakan pesan akan semakin tinggi 

ketikapesanitu dituangkan kedalam lambang-lambang 

seperti bagan,grafik,ataukata. Jika pesan terkandung 

dalamlambang-lambangseperti itu,indera yang dilibatkan 

untuk menafsirkannya semakin terbatas,yakni indera 

penglihatan atau indera pendengaran. Meskipun tingkat 

partisipasi fisik berkurang, keterlibatan imajinatif 

semakin bertambah dan berkembang. 

Sesungguhnya,pengalaman konkret dan pengalaman 

abstrak dialami silih berganti:hasil belajar dari 

pengalaman langsung mengubah dan memperluas 

jangkauan abstraksi  seseorang dan sebaliknya, 

kemampuan Interpretasi lambang kata membantu 

seseorang untuk memahami pengalaman yang 

didalamnya ia terlibat langsung. Disamping itu,agar 

proses belajar dapat efektif perlu juga disesuaikan 

dengan  tipe atau gaya belajar peserta 

didik.  

      Gaya belajar adalah kecenderungan seseorang untuk  

menggunakan cara tertentu dalam belajar sehingga akan 

dapat belajar dengan baik. Secara umum dikenal tiga 

macam  gaya belajar, yaitu visual, auditorial dan 

kinestetik. Belajar visual adalah belajar melalui apa yang 

mereka lihat,pelajari ditorial melakukannya melalui apa 

yang mereka dengar, sedangkan kinestetik belajar lewat 

gerak dan sentuhan. 

     Adanya ragam gaya belajar yang  dimiliki peserta 

didik tersebut harusnya dijadikan pertimbangan guru 

dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. 

Jika di suatu kelas mayoritas peserta didiknya memiliki 

gaya belajar visual maka hendaknya guru menggunakan 

media yang berbasis visual. Bila mayoritas peserta didik 

memiliki gaya belajar auditorial, maka guru hendaknya 

menggunakan media yang berbasis audisi. Demikian 
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seterusnya jika di suatu kelas kondisi gaya belajar 

peserta didiknya beragam, maka guru harus 

menggunakan media pembelajaran yang bervariasi 

sesuai dengan variasi gaya belajar peserta didik, 

sehingga semua peserta didik akan terlayani dengan baik 

dan dapat belajar secara lebih efektif. 

2. Pengertian Media pembelajaran berbasis video 

    Adalah sistem pendidikan yang menyajikan materi 

video yang direkam di bawah kendali komputer kepada 

pemirsa (siswa).Penonton (mahasiswa) tidak hanya 

mendengarkan dan menonton video dan audio, tetapi 

juga memberikan respon yang positif.Respon ini 

menentukan kecepatan dan urutan presentasi.
39

 

         Media pembelajaran interktif yang dimaksudkan 

adalah berbentuk Compact-Disk (CD).Media ini disebut 

CD multimedia interaktif.Disebut multimedia 

dikarenakan bahwa media ini memiliki unsur audio-

visual (termasuk animasi).Disebut interaktif karena 

media ini dirancang dengan melibatkan respon pemakai 

secara aktif.Karena itu, media ini berupa CD, maka dapat 

dikelompokkan sebagai bahan ajar.Swajati  

mengemukakan bahwa e- media interaktif merupakan 

usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar 

mengajar yang ada di sekolah ke dalam bentuk digital. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, media interaktif dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu media interakactive online 

dan offline.Media interaktif yang bersifat online dapat 

diwujudkan dalam bentuk website/situs.Memberikan 

kemudahan menyampaikan, mengupdate isi, para siswa 

juga bisa mengirim e-mail kepada siswa lain, mengirim 

komentar pada forum diskusi, memakai ruang chat untuk 

berkomunikasi langsung.Sedangkan mediae-Learning 
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yang bersifat offline dapat diwujudkan dalam bentuk 

CD. Keuntungan pemanfaatan media offline misalnya 

CD-Multimedia Interaktif adalah: 

1. mampu menampilkan multimedia dengan file 

lebih besar 

2. jauh lebih hemat dibandingkan dengan 

pemanfaatan media online. 

3. tingkat interaktifitasnya tinggi karena memiliki 

lebih banyak pengalaman belajar melalui teks, 

audio, video hingga animasi yang dikemas dengan 

tayangan gambar yang ditampilkan bersamaan 

dengan judul dan narasi suara dan juga 

menampilkan tingkah laku manusia atau pekerjaan 

yang kompleks. 

Dalam menampilkan informasi, pesan atau isi 

pelajaran secara brsama-sama memerlukan beberapa 

jenis perangkat perangkat keras yang masing-masing 

tetap menjalankan fungsi utamanya sebagaimana 

biasanya, dan komputer merupakan pengendali 

seluruh peralatan itu.Jenis peralatan itu adalah 

komputer, video kamera, video cassette recorder 

(VCR), overhead projector, multivision, compact disk 

dll.Informasi yang disajikan melalui multimedia ini 

berbentuk dokumen yang hidup, dapat dilihat di layar 

monitor atau diproyeksikan ke layar lebar melalui 

overhead projector dan dapat didengar suaranya, 

dilihat gerakannya (video atau animasi).
40

 

 

3. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

      Azhar arsyad mengemukakan tiga ciri media yang 

merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa-

apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin 
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guru tidak mampu (atau kurang efisien) 

melakukannya.Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Ciri Fiksatif(FixativeProperty) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, 

menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu 

peristiwa atau objek.Suatu peristiwa atau objek dapat 

diurut dan disusun kembali dengan media seperti 

fotografi, video tape, audio tape, disket komputer, dan 

film.Suatuobjek yang telah diambil gambarnya 

(direkam) dengan kamera atau video kamera dengan 

mudah dapat direproduksi dengan mudah kapan saja 

diperlukan.Dengan ciri fiksatif ini, media 

memungkinkan suatu rekaman kejadian atau obyek yang 

terjadi pada satu waktu tertentu ditransportasikan tanpa 

mengenai waktu. Contohnya adalah peristiwa tsunami, 

gempa bumi, banjir, dan sebagainya dapat diabadikan 

dengan rekaman video, pelaksanaan ibadah haji juga 

dapat direkam dengan kamera  atau alat perekam audio 

visual sehingga dapat digunakan sebagai 

mediapendidikan agama Islam. 

Ciri fiksatif ini amat penting bagi guru karena 

kejadian-kejadianatau objek yang telah direkam atau 

disimpan dengan format media yangada dapat digunakan 

setiap saat. Peristiwa yang kejadiannya hanya 

sekali(dalam satu dekade atau satu abad) dapat 

diabadikan dan disusun kembaliuntuk keperluan 

pembelajaran.  Prosedur laboratorium yang rumit 

dapatdirekam dan diatur untuk kemudian direproduksi 

berapa kali pun pada saat diperlukan. Demikian pula 

kegiatan peserta didik dapat direkam untuk kemudian 

dianalisa dan dikritik oleh peserta didik sejawat baik 

secara perorangan ataupun secara kelompok. 

2) Ciri Manipulatif(Manipulative Property) 

Transformasi suatu kejadian atau objek 

dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulative. 

Kejadian yang memakan waktu berhari-hari atau bahkan 
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berbulan-bulan dapat disajikan kepada peserta didik 

dalam waktu yang lebih singkat lima sampai sepuluh 

menit. Misalnya, bagaimana proses pelaksanaan ibadah 

haji dapat direkam dan diperpendek prosesnya menjadi 

lima sampai sepuluh menit, demikian pula proses 

kejadian manusia mulai dari pertemuan sel telur dengan 

sperma hingga lahir menjadi seorang bayi. Disamping 

dapat dipercepat,suatu kejadian dapat pula diperlambat 

pada saat menayangkan kembali hasil suatu rekaman 

video. Misalnya,proses terjadinya gempa bumi yang 

hanya kurang dari satu menit dapat diperlambat sehingga 

lebih mudah dipahami oleh peserta didik bagaimana 

proses terjadinya gempa tersebut. 

3) Ciri Distributif(Distributive Property) 

      Ciri distributif dari media memungkinkan suatu 

objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan 

secara bersamaan kejadiantersebut disajikan kepada 

sejumlah besar peserta didik dengan stimulus 

pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian 

itu.Dewasa ini,distribusi media tidak hanya terbatas pada 

satu kelas atau beberapa kelas pada sekolah-sekolah di 

dalam suatu wilayah tertentu, tetapi juga media itu, 

misalnya rekaman video, audio, disket komputer dapat 

disebut keseluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan 

saja,sehingga media tersebut dapat digunakan untuk 

banyak kelompok di tempat yang berbeda dalam waktu 

yang sama. Sekali informasi direkam dalam format 

media apa saja, ia dapat direproduksi seberapa kali pun 

dan siap digunakan secara bersamaan diberbagai tempat 

atau digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. 

Konsistensi informasi yang telah direkamakan terjamin 

sama atau hampir sama dengan aslinya.
41

 

                                                             
41

Rudi Susilana and Cepi Riyana, Media Pembelajaran: Hakikat, 

Pengembangan, Pemanfaatan, Dan Penilaian (CV. Wacana Prima, 2008).h.11-

17 



32 

Sedangkan menurut  Azhar Arsyad media pendidikan 

memiliki ciri-ciri umumsebagai berikut : 

1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang 

dewasa ini dikenal sebagai hardware (perangkat 

keras), yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, 

didengar, atau diraba dengan panca indera. 

2. Media pendidikan memiliki pengertian non fisik yang 

dikenal sebagai software (perangkat lunak), yaitu 

kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat 

keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan 

kepada peserta didik. 

3. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan 

audio. 

4. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu 

pada proses belajar baik didalam maupun di luar 

kelas. 

5. Media pendidikan digunakan dalam rangka 

komunikasi dan interaksi guru dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

6. Media pendidikan dapat digunakan secara massal 

(misalnya :radio,televisi), kelompok besar dan 

kelompok kecil (misalnya:film,slide, video, OHP), 

atau perorangan (misalnya : modul : komputer, radio, 

tape /kaset,video,recorder)
42

 

 

4. Fungsi dan Kegunaan Media Pembelajaran 

    Kehadiran  media pembelajaran sebagai media 

antara guru sebagai pengirim informasi dan penerima 

informasi harus komunikatif, khususnya untuk obyek 

secara visualisasi. Masing masing media mempunyai 

keistimewaan  menurut karakteristik siswa. Pemilihan 

media yang sesuai dengan karakteristik siswa akan 

lebih membantu keberhasilan pengajar dalam 
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pembelajaran. Secara rinci fungsi media 

memungkinkan siswa menyaksikan obyek yang ada 

tetapi sulit untuk dilihat dengan kasat mata melalui 

perantaraan gambar, potret, slide, dan sejenisnya 

mengakibatkan siswa memperoleh gambaran yang 

nyata.
43

  Kegiatan pembelajaran  melibatkan  berbagai 

komponen. Salah  satunya yang tidak kalah penting 

adalah komponen media. Media memiliki fungsi dan 

kegunaan yang sangat penting untuk membantu 

kelancaran proses pembelajaran dan efektivitas 

pencapaian hasil belajar. 

Azhar Arsyad,khususnya media visual, 

mengemukakan bahwa media pendidikan memiliki 

fungsi yaitu fungsi atensi, fungsiafektif.  Fungsi 

atensi media visual merupakan inti, yaitu menarikdan 

mengarahkan perhatian peserta didik untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan 

dengan makna visual yang ditampilkan atau 

menyertai teks materi pelajaran.Sering kali pada awal 

pelajaran peserta didik tidak tertarik dengan materi 

pelajaran atau mata pelajaran itu merupakan salah 

satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka 

sehingga mereka tidak memperhatikan.Media gambar 

khususnya gambar yang diproyeksikan melalui 

overheadprojector (OHP) dapat menerangkan dan 

mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran 

yangakan mereka terima.Dengan demikian, 

kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi 

pelajaran semakin besar. 

Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari 

tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar (atau 

membaca) teks yang bergambar. Gambar atau 

lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap 
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peserta didik, misalnya informasi yang menyangkut 

masalah sosial atau ras.Fungsi kognitif media visual 

terlihat dari temuan visual atau gambar memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingatin 

formasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 

Fungsi kompensatoris  media pembelajaran terlihat 

dari hasil penelitian bahwamedia visual yang 

memberikan konteks untuk memahami teks 

membantu peserta didik yang lemah dalam 

membacau ntuk mengorganisasikan informasi dalam 

teks dan mengingatnya kembali. 

     Dengan kata lain, media pembelajaran 

berfungsi untuk mengakomodasikan informasi dalam 

teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, 

media pembelajaran berfungsi untuk 

mengakomodasikan  peserta didik yang lemah dan 

lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang 

disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal.
44

 

     Menurut Nana sudjana, 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, dan (c)memberi instruksi. Untuk 

memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat 

direalisasikan dengan teknik drama atau 

hiburan.Hasil yang diharapkan adalah melahirkan 

minat dan merangsang para peserta didik atau 

pendengar untuk bertindak (turut memikul tanggung 

jawab, melayani secara sukarela, atau memberikan 

sumbangan material). Pencapaian tujuan ini akan 

mempengaruhi sikap,nilai,dan emosi. 

Untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat 

digunakan dalam rangka penyajian informasi 
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dihadapan sekelompok peserta didik. Isi dan bentuk 

penyajian bersifat amat umum,berfungsi sebagai 

pengantar, ringkasan laporan, atau pengetahuan latar 

belakang. Penyajian dapat pula berbentuk luburan, 

drama,atau teknik motivasi. Ketika mendengar atau 

menonton bahan informasi, para peserta didik bersifat 

pasif.Partisipasi yang diharapkan dari peserta didik 

bersifat pasif. Partisipasi yang diharapkan dari peserta 

didik hanya terbatas pada persetujuan atau 

ketidaksetujuan mereka secara mental,atau terbatas 

pada perasaan tidak/kurang senang,netral, 

atausenang.
45

 

Dalam proses belajar mengajar, fungsi media 

menurut Nana Sudjana yakni: Penggunaan media 

dalam proses mengajar bukan merupakan fungsi 

tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai 

alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar 

mengajar yang efektif. 

a. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian 

yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. 

Ini berarti bahwa media pengajaran merupakan 

salah  satu unsur yang harus dikembangkan guru. 

b. Media dalam pengajaran penggunaannya bersifat 

integral dengan tujuan dan isi pelajaran. 

c. Penggunaan media bukan semata - mata sebagai 

alat huburan yang digunakan hanya sekedar 

melengkapi proses belajar supaya lebih menarik 

perhatian siswa. 

d. Penggunaan media dalam proses pembelajaran 

lebih diutamakan untuk mempercepat proses 

belajar dan membantu siswa dalammenagkap 

pengertian yang diberikan guru. 

e. Penggunan media dalam pengajaran diutamakan 

untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. 
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Lebih detail lagi penggunaan media dalam proses 

pembelajaran adalah: 

a. Menarik perhatian siswa. 

b. Membantu untuk mempercepat pemahaman dalam 

proses pembelajaran. 

c. Memperjelas penyajian  pesan agartidak bersifat 

verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau 

lisan). 

d. Mengatasi keterbatasan ruang. 

e. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. 

f. Waktu pembelajaran lebih dikondisikan. 

g. Menghilangakan kebosanan siswa dalam belajar.
46

 

      Media pebelajaran yang dirancang dengan baik 

dapat merangsang timulnya proses atau dialog 

mentall pada diri peserta didik.dengan perkataan 

lain,terjadi komunikasi antara peserta didi dengan 

media atau secara tidak langsung tentunya antara 

peserta ddik  dengan penyalur pesan(guru). Demikian 

dapat dikatakan bahwa pesan pembelajaran telah 

terjadi .media tersebut berhasil menyalurkan 

pesan/bahan ajar  apabila terjadi perubahan tingkah 

laku(behavioral change) pada peserta didik.
47

 

 Berbagai kegiatan atau manfaat media 

pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. Arief S. 

Sadiman, menyampaikan kegunaan-kegunaan media 

pendidikan secara umum sebagai berikut : 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat visual. 
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2) Mengatasi keterbatasan ruang waktu, dan daya 

indera, seperti : 

a) Objek atau benda yang terlalu besar untuk 

ditampilkan langsung diruang kelas dapat 

diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film, 

radio, atau model. 

b)  Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak 

tampak oleh indera dapat disajikan dengan 

bantuan mikroskop, film,slide,atau gambar. 

c) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau 

terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat 

ditampilkan melalui rekaman video, film, 

foto,slidedi samping secaraverbal. 

d) Objek atau proses yang amat rumit seperti 

peredaran darah dapat ditampilkan melalui 

film, gambar, slide, atau stimulusi komputer. 

e) Kejadian ataupercobaan yang dapat 

membahayakan  dapat distimulasikan dengan 

media seperti  komputer, film, dan video. 

f) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan 

gunung berapi atau proses yang dalam 

kenyataan memakan waktu lama seperti proses 

kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan 

dengan teknik-teknik rekaman seperti time 

lapse untuk film, video, slide, atau stimulasi 

komputer. 

3) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan 

bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. 

Dalam hal media pendidikan berguna untuk 

meningkatkan kegairahan belajar, memungkinkan 

peserta didik belajar sendiri berdasarkan minat dan 

kemampuannya,dan memungkinkan interaksi yang 

lebih langsung antara peserta didik dengan 

lingkungan dan kenyataan. 
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4) Memberikan rangsangan yang sama, dapat 

menyamakan pengalaman dan persepsi peserta 

didik terhadap isi pelajaran. 

5) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan 

pengalaman kepadapeserta didik tentang 

peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya 

misalnya melalui karyawisata, kunjungan-

kunjunganke museum atau kebun binatang.
48

 

Media merupakan salah satu faktor yang 

dapat meningkatkan efektifitas proses 

pembelajaran, karena media memiliki peran dan 

fungsi stategis yang secara langsung maupun tidak 

langsung dapat mempengaruih peserta didik dalam 

memahami suatu materi pembelajaran, selain itu 

media mampu membuat pembelajaran lebih jelas 

serta mampu memanipulasi dan menghadirkan 

objek yang sulit dijangkau oleh peserta didik. 

Media pembelajaran sangat penting bagi proses 

pembelajaran karena dapat mendukung 

tercapainya tujuan pembelajaran dengan lebih baik 

dan lebih cepat. Secara khusus menurut Wina 

Sanjaya media pembelajaran memiliki 

fungsi yaitu: 

1) Mengangkap suatu objek atau pristiwa-

peristiwa tertentu. 

2) Memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek 

tertentu 

3) Menambah gairah dan memotivasi belajar 

peserta didik 

4) Memiliki nilai yang praktis 
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Menurut Benny A. Pribadi media mempunyai 

memiliki 

fungsi dan tujuan diantaranya: 

1) Memperoleh informasi dan pengetahuan 

2) Mendukung aktifitas pembelajaran 

3) Sarana dan memotivasi siswa ketika sedang 

pembelajaran berlangsung 

 

Menurut Asnawati dan M. Basyiruddin Usman, 

penggunaan media dalam proses belajar mengajar 

mempunyainilai-nilai praktis, diantaranya: 

1) Media dapat membangkitkan motivasi dan 

merangsang 

siswa untuk belajar 

2) Media dapat memberikan pengalaman yang 

integral dari 

suatu yang konkret sampai kepada yang 

abstrak. Sebuah 

video yang dapat dilihat seara langsung oleh 

siswa akan 

dapat memberikan gambaran yang konkret 

tentang wujud, 

ukuran, lokasi. 

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran adalah untuk mempermudah dalam 

proses belajar mengajar dan dapat untuk memahami 

suatu materi ajar dan dapat menarik perhatian siswa 

agar jalannya proses pembelajaran tidak 

membosannkan.
49

 

     Menurut Hamalik, pemanfaatan, media dalam 

pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan 

minat baru, meningkatkan motivasi dan  rangsangan  

kegiatan  belajar  dan  bahkan  berpengaruh  secara 

psikologis kepada peserta didik. Selanjutnya 
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diungkapkan bahwa penggunaan  media pembelajaran 

akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian informasi (pesan dan 

isi pelajaran) pada saat itu. Kehadiran media dalam 

pembelajaran juga dikatakan dapat membantu 

peningkatan pemahaman peserta didik, penyajian 

data/informasi lebih menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data dan memadatkan 

informasi. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi 

media adalah sebagai alat bantu dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

     Menurut Azhar Arsyad, meskipun telah lama 

disadari bahwa banyak keuntungan penggunaan 

media pembelajaran, penerimaannya serta 

pengintegrasiannya kedalam program-program 

pengajaran berjalan amat lambat. Mereka 

mengemukakan beberapa hasil penelitian yang 

menunjukkan dampak positif dari penggunaan media 

sebagai bagian integral pembelajaran dikelas atau 

sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai 

berikut: 

     Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap 

pelajar yang melihat atau mendengar penyajian 

melalui media  menerima pesan yang sama.  

Meskipun  para guru menafsirkan isi pelajaran 

dengan cara yang berbeda-beda dengan penggunaan 

media ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi 

sehingga informasi yang sama dapat disampaikan 

kepada peserta didik sebagai  landasan  untuk  

pengkajian,  latihan, dan aplikasi lebih lanjut. 

Pembelajaran bisa lebih menarik.Media dapat 

diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan peserta 

didik tetap terjaga dan memperhatikan.Kejelasan dan 

keruntutan pesan, daya tarik image yang berubah-

ubah, penggunaan efek khusus yang dapat 

menimbulkan keingintahuan menyebabkan peserta 
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didik tertawa dan berpikir, yang kesemuanya 

menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi 

dan meningkatkan minat.Pembelajaran menjadi lebih 

interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan 

prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal 

partisipasi peserta didik, umpanbalik, dan penguatan. 

Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat 

dipersingkat karena kebanyakan media hanya 

memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan. 

Pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang 

cukup banyak dan kemungkinannya dapat diserap 

oleh pesertadidik. Kualitas hasil belajar dapat 

ditingkatkan bilamana integrasi kata dan gambar 

sebagai media pembelajaran dapat 

mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan 

dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, 

spesifik,dan jelas. 

Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana 

diinginkan atau diperlukan terutama jika media 

pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara 

individu. Sikap positif peserta didik terhadap apa 

yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar 

dapat ditingkatkan. Peran guru dapat berubah ke arah 

yang lebih positif beban guru untuk penjelasan yang 

berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat 

dikurangi bahkan dihilangkan sehingga ia dapat 

memusatkan perhatian kepada aspek penting lain 

dalam proses belajar mengajar misalnya sebagai 

konsultan atau penasihat peserta didik. 

Dalam pendidikan media difungsikan sebagai sarana 

untukmencapaitujuanpembelajaran.Karenainformasiy

angterdapatdalam media harus dapat melibatkan 

siswa, baik dalam benak atau mental maupun dalam 

bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran 

dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih 
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sistematis dan psikologis ,serta ditinjau dari segi 

prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan 

instruksi belajar yang efektif. Disamping 

menyenangkan,  media pembelajaran harus dapat 

memberikan pengalaman yang menyenangkan dan 

memenuhi kebutuhan individu siswa, karena setiap 

siswa memiliki kemampuan yang berbeda. 

Nana sudjana mengemukakan beberapa hasil 

penelitian yang menunjukkan dampak positif dari 

penggunaan media sebagai bagian integral 

pembelajaran dikelas, atau sebagai cara utama 

pembelajaran langsung, sebagai berikut: Penyampaian 

pelajaran tidak kaku. Pembelajaraan bias lebih 

menarik. Pembelajaran menjadi lebih interaktif 

dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip 

psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, 

umpan balik dan penguatan. Lama waktu 

pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat, 

karena kebanyakan media hanya memerlukan waktu 

singkat untuk mengantarkan pesan-pesan dan isi 

pelajarandalam jumlah yang cukup banyak dan 

memungkinkan dapat diserapoleh siswa lebih besar. 

Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila integrasi 

kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat 

mengkomunikasikan elemen- elemen pengetahuan 

dengan cara yangterorganisasi dengan baik,spesifik 

dan jelas.Pembelajaran dapat diberikan kapan dan 

dimana saja diinginkan atau diperlukan, terutama jika 

media pembelajaran dirancang untuk penggunaan 

secara individu. Sikap positif siswa terhadap apa yang 

mereka pelajari dan terhadap proses belajar dapat 

ditingkatkan  supaya peran guru dapat berubah ke 

arah yang lebih positif.
50
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Sudjana &Rifai  mengemukakan kegunaan/manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar peserta 

didik,yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta 

didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar ; 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebihdipahami oleh peserta didik 

dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran. 

c. Metode mengajarakan lebih bervariasi, tidak 

semata-mata komunikasi verbal melalui 

penurunan kata-kata oleh guru. 

d. peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga apalagi kalau guru mengajar pada setiap 

jam pelajaran. 

e. Peserta didik dapat lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan 

uraian guru, tetap ijuga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, 

memerankan dan lain-lain. 

     Dari uraian dan pendapat beberapa ahli diatas, 

dapatlah disimpulkan beberapa kegunaan praktis 

dari penggunaan media pembelajaran didalam 

proses belajar mengajar,adalah sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian 

peran dan informasi sehingga dapat memperlancar 

dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatiananak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang 

lebih langsung antara peserta didik dan 

lingkungannya, dan kemungkinan peserta didik 
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untuk belajar sendiri-sendiri sesuai 

dengankemampuandan minatnya. 

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan 

indera, ruang dan waktu. 

5. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Berdasarkan perkembangan teknologi, media 

pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 3 

kelompok, yaitu : 

1) Media Visual 

Media visual merupakan alat atau sumber 

belajar.Berisi berita, informasi, terutama topik yang 

disajikan secara individualIni menyenangkan, kreatif, 

dan diterapkan secara visual.Oleh karena itu, media 

visual ini tidak tersedia secara umum.Media ini lebih 

akurat.Itu tidak dapat digunakan oleh 

tunanetra.Hanya media tersebut yang dapat diakses 

Gunakan hanya dengan penglihatan. Macam-macam  

visual sebagai berikut: (a)Gambar/foto(b)Peta 

konsep(c)Diagram(d)Grafik(e)poster. 

Adapun kelebihan dan kekurangan media visual yaitu 

sebagai berikut: 

Kelebihan : 

1. Dapat di analisis lebih mudah, selain itu media 

visual juga dapat mempermudah peserta didik 

dalam memahami materi dan juga membuat 

peserta didik untuk berfikir lebih kritis, dan juga 

materi yang disajikan dengan menggunakan media 

visual akan lebih mudah diingat oleh peserta didik.  

2. Dapat megatasi keterbatasan pengetahuan yang di 

miliki oleh peserta didik.  

3. Dapat membagkitkan keinginan dan minat baru 

untuk belajar.  

4. Menigkatkan daya tarik peserta didik terhadap 

materi yang di sajikan dengan mengunakan media 

visual.  
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5. Mudah untuk diaplikasikan.  

6. Tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca 

atau melihatnya berkali kali. 

Kekurangan : 

1. Kurang praktis dalam penggunaanya. 

2. Hanya berupa gambar dan tulisan saja sehingga 

media ini tidak dapat di terapkan untuk peserta 

didik yang berkebutuhan khusus, salah satunya 

adalah tunanetra. Media ini tidak di lengkapi 

dengan suara jadi kurang menarik. 

3. Biaya produks cukup mahal karena sebelum 

menggunakn media ini harus menyetak atu 

membuat dan megirimkannya sebelum dapat 

dinikmati oleh masyarakat.
51

 

2) Media Audio 

Media audio atau media audio adalah salah satu 

jenis media pembelajaran Atau sumber belajar yang 

menyertakan pesan dan topik Disajikan dan 

diterapkan dengan cara yang menarik dan kreatif 

Mendengar saja. Media ini hanya suara. Macam-

macam audio sebagai berikut: (a)laboratorium bahasa 

(b) radio (c) alat perekam pita magnetik. 

 Adapun kelebihan dan kekurangan media audio yaitu 

sebagai berikut: 

Kelebihan : 

1. Biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit 

(harganya murah) 

2.  Media mudah dibawa dan di pindahkan, sehingga 

mudah dalam penggunaanya. 

3. Materi dapat diputar kembali 

4. Dapat merangsan keaktifan pendegaran peserta 

didik, dan juga dapat mengembangkan daya 
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imajinasi seperti menulis, menggambar dan 

sebagainya.  

Kekurangan: 

1. Media ini bersifat abstrak karena hanya berupa 

suara saja sehingga pada hal hal tertentu juga 

memerlukan bantuan visual. 

2. Karena media audio ini bersifat abstrak 

pemahaman pengertiannya hanya bisa di kontrol 

melalui kata-kata atau bahasa, serta susunan 

kalimat. 

3. Media ini akan berhasil jika diterapkan bagi 

mereka yang sudah mempunyai kemampuan 

dalam berfikir abstrak. 

4. Media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik 

yang berkebutuhan khusus lebuh tepatnya bagi 

mereka yang tidak bisa mendengar ( tuna rungu). 

3) Media Audio-Visual 

Media audiovisual merupakan salah satu jenis 

media pembelajaran atau sumber belajar.Berisi pesan 

dan topik yang menarik dan dirancang secara kreatif 

Pendengaran dan penglihatan.Media ini berupa tanah 

liatDan sebuah foto. Macam-macam media audio-

visual yaitu: (a)video (b) televisi (c) film. 

Adapun kelebihan dan kekurangan media audio-

visual sebagai berikut: 

Kelebihan : 

1. Pemakaian tidak terikat waktu  

2. Sangat praktis dan menarik  

3. Harganya relative tidak mahal, karena bisa 

digunakan berkali-kali   

4. Menghemat waktu dan video atau film dapat 

diputar kembali 

Kekurangan : 

1. Jika memutarkan film terlalu cepat, siswa tidak 

dapat mengikuti  



47 

2. Untuk media film bingkai suara, harus 

memerlukan ruangang yang gelap   

3. Untuk media televise, tidak bisa dibawa kemana – 

mana karena cenderung ditempat tertentu.  

4. Membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus 

dalam menyajikan atau membuat media belajar 

audio visual, karena media ini berupa suara dan 

gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun 

diam. Oleh karena itu pembuatan media ini 

cenderung lebih rumit dibandingkan dengan 

menggunakan media visual dan media audio. 

6. Kriteria pemilihan media pembelajaran 

     Proses pemilihan media pembelajaran tidak sama 

dengan pemilihan buku pegangan dalam 

pembelajaran. Terdapat  beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam memilih media 

pembelajaran,yaitu: 

a. Tujuan, yaitu media yang dipilih hendaknya 

menunjang tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 

b. Ketepatan,yaitu materi yang akan dipelajari adalah 

bagian-bagian yang penting dari benda,maka slide 

dapat digunakan. 

c. Keadaan siswa, yaitu media akan efektif 

digunakan apabila tidak tergantung dari 

interindividual antara siswa. 

d. Ketersediaan,yaitu suatu media dinilai sangat tepat 

untuk mencapai tujuan pembelajaran ,media 

tersebut tidak dapat digunakan jika tidak tersedia. 

e.  Biaya, yaitu yang dikeluarkan untuk meperoleh 

dan menggunakan media,hendaknya seimbang 

dengan hasil yang akan dicapai.
52
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7. Kelebihan dan Kekurangan Video 

Menurut Pramono dalam Rumusan, media video 

memiliki banyak kelebihan antara lain:  

a. Memaparkan keadaan real dari suatu proses, 

fenomena atau kejadian. 

b.  Sebagai bagian terintegrasi dengan media lain, 

seperti teks atau gambar, video dapat memperkaya 

pemaparan. 

c.  Pengguna dapat melakukan replay pada bagian-

bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih 

fokus. 

d.  Sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam 

ranah perilaku. 

e.  Kombinasi video dan audio dapat lebih efektif 

dan lebih cepat menyampaikan pesan 

dibandingkan dengan media teks. 

 

Media video memiliki beberapa kelemahan anatara 

lain: 

a. Jangkauannya terbatas.  

b. Sifat kombinasinya satu arah. 

c. Gambarnya relatif kecil. Daryanto 

mengungkapkan beberapa kelemahan media video 

antara lain:  

a) Fine details. Tidak dapat menampilkan objek 

sampai yang sekecil-kecilnyaSize information.  

b) Tidak dapat menampilkan objek dengan ukuran 

yang sebenarnya.  

c) Third dimention. Gambar yang ditampilkan objek 

dengan video umumnya berbentuk dua dimensi. 

d) Opposition. Artinya pengambilan yang kurang 

tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan 

penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihat. 

e)  Setting.  

f) Material pendukung. Video membutuhkan alat 

proyeksi untuk menampilkannya. 
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g) Budget. Untuk membuat program Video 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
53

 

 

8. Karakteristik  Media Pembelajaran Video  
     Melaui media video tersebut para siswa mampu 

mamahami pesan  pembelajaran secara lebih 

bermakna sehingga informasi yang disampaikan 

melalui media tersebut dipahami secara utuh, 

sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan 

secara permanen dalam memori jangka panjang (long 

term memory) dan bersifat retensi. 

Untuk memenuhi karakter diatas, maka video 

pembelajaran harus: 

a.   Terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, 

baik tujuan akhir maupun tujuan antara 

b.  Terdapat materi pembelajaran yang dikemas 

kedalam unit – unit atau kegiatan spesifik   

sehingga memudahkan siswa belajar secara tuntas 

c.  Tersedia contoh danilustrasi yang mendukung 

kejelasan pemaparan materi pembelajaran 

d.  Menggunakan penuturan informasi (voice over) 

dengn bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami. Bahasa yang digunakan lebih bersifat 

komunikatif, artinya berupaya mengajak penonton 

utnuk terlibat alam materi yang disajikan 

e.   Kontekstual yaitu materi – materi yang disajikan 

terkait dengan suasana atau konteks tugas dan 

lingkungan siswa 

f.  Terdapat rangkuman materi pembelajaran 

g.  Terdapat instrument penilaian/assessment, yang 

memungkinkan siswa melakukan self  assessment 

h.    Terdapat instrument yang dapat digunakan 

menetapkan tingkat penguasaan materi untuk 

menetapkan kegiatan belajar selanjutnya 
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i.  Tersedia informasi tentang 

rujukan/pengayaan/referensi yang mendukung 

pelajaran yang dimaksud. 

 

    Kelebihan dan Kekurangan Video Sebagai Media 

Pembelajaran 

  Kelebihan : 

1.      Mampu memperlihatkan motion pictures secara 

dinamis 

2.      Mampu memperlihatkan tempat yang sulit untuk 

dijangkauatauberbahaya apabila dikunjungi 

3.      Mampu memperlihatkan objek atau benda dari 

sudut pandang pemirsa 

4.      Dapat menayangkan objek dalam 3 dimensi 

5.      Mempercepat gerakan sebuah proses yang terlihat 

gambar danmemperlambat proses yang terlihat 

cepat 

6.      Mampu memperlihatkan adegan dramatik baik 

yang dibuat denganskenario mapun adegan nyata 

7.      Dapat menghadirkan gambar benda atau hewan 

yang tidak mungkin dihadirkan untuk 

didemonstrasikan dan dipelajari secara langsung 

8.      Untuk kepentingan pembelajaran yang spesifik, 

sejarah misalnya 

9.      Dapat digunakan sebagai sumber informasi yang 

perlu ditindaklanjuti dengan aktivitas pembelajaran 

lain 

10.  Mampu mencapai aspek pembelajaran dalam ranah: 

1) Kognitif : Video dapat dimanfaatkan untuk 

membelajar-kan hal-hal yang terkait dengan 

pengetahuan danintelektual siswa. 

Contoh : misalnya video dapat digunakan 

untukmenjelaskan tentang aplikasi hukum 

archimides dalamkehidupan nyata 

2) Afektif :Program video dapat dimanfaatkan 

untuk melatih unsur emosi, empati,dan 
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apresiasi terhaap suatu aktifitas atau 

keadaanCourtesy youtube 

3) Psikomotor:Program video sangat tepat untuk 

digunakan dalam memperlihatkangerakan, 

atau aktivitas. Dalam bidang olahraga 

misalnya gerakan-gerakan dapat dengan 

mudah dipelajari dan ditiru oleh pemirsa. 

4) Pada ranah meningkatkan kompetensi 

interpersonal, video memberikan kesempatan 

pada mereka untuk mendiskusikan apa yang 

telah mereka saksikan secara berjama‟ah. 

Misalnya tentang resolusi konflik dan 

hubungan antar sesama, mereka bisa saling 

mengobservasi dan menganalisis sebelum 

menyaksikan tayangan video. 

Kelemahan Penggunaan Media Video Pembelajaran: 
1.    sebagaimana media audio-visual yang lain, video 

juga terlalu 

menekankan pentingnya materi ketimbang proses 

pengembangan materi tersebut; 

2.    pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya 

tidak murah. 

3.    dan penanyangannya juga terkait peralatan lainnya 

seperi 

videoplayer, layar bagi kelas besar beserta LCD 

nya, 

dan lain-lain.
54

 

 

B. Pendidikan Agama Islam ( Mata Pelajaran Fiqih ) 

1. Pengertian Pembelajaran  Pendidikan agam islam 

        Pengertian pembelajaran berbeda dengan istilah 

pengajaran, perbedaannya terletak pada orientasi subjek 
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yang difokuskan, dalam istilah pengajaran guru 

merupakan subjek yang lebih berperan aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar, sedangkan pembelajaran 

memfokuskan pada peserta didik. Untuk memahami 

hakikat pembelajaran dapat dilihat dari dua segi, yaitu 

dari segi bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). 

Secara bahasa, kata pembelajaran merupakan terjemahan 

dari bahasa Inggris, instruction yang bermakna 

sederhana “upaya untuk membelajarkan seseorang atau 

kelompok orang, melalui berbagai upaya (effort) dan 

berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah 

pencapaian tujuan yang telah direncanakan”.
55

 Secara 

terminologis, Assocation for educational Communication 

and Technology (AECT) mengemukakan bahwa 

pembelajaran (instructional) merupakan suatu sistem 

yang didalamnya terdiri dari komponen-komponen 

sistem instruksional, yaitu komponen pesan, orang, 

bahan, peralatan, teknik dan latar atau lingkungan.
56

 

    Dapat dipahami bahwa pembelajaran merupakan 

sebuah sistem, yaitu suatu totalitas yang melibatkan 

berbagai komponen yang saling berinteraksi. Untuk 

mencapai interaksi pembelajaran, sudah tentu perlu adanya 

komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, sehingga 

akan terpadu dua kegiatan, yaitu tindakan penyampaian 

ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar (usaha guru) 

dan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan 

belajar (usaha siswa) yang berguna untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan guru secara terpadu dalam desain 

instruksional (instructional design) untuk membuat siswa 

atau peserta didik belajar secara aktif (student active 
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learning), yang menekankan pada penyediaan pada sumber 

belajar.
57

 

Beberapa ahli merumuskan pengertian pembelajaran 

sebagai berikut;  

1) Menurut Syaiful Sagala, pembelajaran adalah 

membelajarkan siswa menggunakan azaz 

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan 

penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua 

arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik. 

2) Menurut Corey, pembelajaran adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara disengaja 

dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam 

kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap 

situasi tertentu. 

3) Menurut Oemar Hamalik, pembelajaran adalah 

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan 

dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang 

terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri atas 

siswa, guru dan tenaga lainnya, misalnya tenaga 

laboratorium. Materil meliputi bukubuku, papan 

tulis fotografi, slide dan film, audio dan video 

tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari 

ruangan kelas, perlengkapan audio visual juga 

komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode 

penyampaian informasi, praktek, belajar, ujian dan 

sebagainya.
58
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        Dari pendapat para ahli mengenai pengertian 

pembelajaran, Syaiful Sagala dan Oemar hamalik lebih 

mengartikan pembelajaran sebagai aktifitas yang tidak 

hanya didominasi oleh pendidik saja, ataupun 

sebaliknya, namun keduanya memiliki peran yang sama 

pentingnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan Corey lebih memandang pembelajaran 

sebagai proses penyampaian pengetahuan (transfer of 

knowledge) sehingga mengutamakan pengelolaan 

lingkungan agar peserta didik dapat menghasilkan 

respon yang baik berupa penerimaan informasi secara 

maksimal. Menurut Dzakiyah Darajat, pendidikan agama 

Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh 

peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati 

makna tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan 

dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.
59

 

    Abdul Majid menjelaskan bahwa pendidikan agama 

Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik 

dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, 

memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang 

telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
60

 

 Sedangkan Azizy mengemukakan bahwa esensi 

pendidikan, yaitu adanya proses transfer nilai, 

pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua agar 

generasi muda dapat hidup. Oleh karena itu, ketika 

dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka akan 

mencakup dua hal, yaitu; (a) mendidik siswa untuk 

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam; 

(b) mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi 

ajaran Islam  
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Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat dipahami 

bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya untuk 

menanamkan nilai-nilai keislaman kepada peserta didik 

melalui bimbingan dan pelatihan yang telah 

direncanakan agar peserta didik dapat menggunakannya 

baik sebagai pola pikirnya maupun landasan hidupnya 

dengan menjadikan Ibadah sebagai orientasi tujuannya. 

Sedangkan makna pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam menurut Muhaimin adalah suatu upaya membuat 

peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong 

belajar, mau belajar dan tertarik untuk terus-menerus 

mempelajari agama Islam, baik untuk mengetahui 

bagaimana cara beragama yang benar maupun 

mempelajari Islam sebagai pengetahuan. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat 

mengaktualisasikan apa yang terdapat dalam kurikulum 

agama Islam sebagai kebutuhan peserta didik secara 

menyeluruh yang mengakibatkan beberapa perubahan 

tingkah laku peserta didik baik dalam ranah kognitif, 

afektif maupun psikomotor. 

     Dari penjelasan mengenai pembelajaran dan 

Pendidikan Agama Islam penulis menyimpulkan bahwa 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat diartikan 

sebagai usaha yang terencana untuk menciptakansuasana 

belajar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi 

yang mereka miliki, yang dengan pengembangan 

pengetahuan itu maka mereka akan mengalami 

perubahan tingkah laku menuju arah yang lebih baik 

sesuai tuntunan Al Qur‟an dan sunnah untuk dapat 

bermuamalah dengan masyarakat maupun dengan Khalik 

(habl min Allah wa habl min al-Nas).
61
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2. Pembelajaran Fiqih (Materi Tata Cara Shalat 

Jenazah) 

a. Pengertian pembelajaran fiqih 

     Pembelajaran sebagai suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu proses belajara siswa, yang berisi 

serangkain peristiwa yang dirancang,disusun sedemikian 

rupa untuk medukung dan mempengaruhi terjadinya 

proses belajar belajar siswa bersifat internal.
62

 

     Menurut sagala  pembelajaran adalah setiap kegiatan 

yang dirancag oleh guru, untuk membantu seseorang 

mempelajari suatu kemampuan atau nilai yang baru dalam 

suatu proses yang sistematis melalui tahap 

rencana,pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks kegiatan 

belajar mengajar.
63

 

b. Pengertian sholat jenazah 

     Shalat jenazah adalah jenis shalat yang dilakukan 

untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal 

baik laki-laki maupun perempuan wajib dishalati oleh 

muslim yang masih hidup. Shalat jenazah merupakan 

salah satu praktik ibadah yang dilakukan umat muslim jika 

ada muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum 

melakukan shalat jenazah itu fardhu kifayah. Artinya 

apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan 

pengurusan jenazah orang muslim yang meningal 

dunia,maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang 

lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah 

tersebut.
64

 

Shalat jenazah yaitu sholat yang dilakukan dengan empat 

takbir tanpa ruku, i‟tidal, sujud dan duduk.Sholat jenazah 

juga merupakan salah satu praktik ibadah shalat yang 

dilakukan umat Muslim jika ada Muslim lainnya yang 
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meninggal dunia.Hukum melakukan shalat jenazah ini 

adalah fardhu kifayah. Artinya apabila sebagian kaum 

muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang 

muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi 

kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk 

melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Sebagai mana 

firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 84 

                    

                   

 

Artinya “dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan 

(jenazah) seseorang yang mati diantara mereka, dan 

janganlah kamu berdiri (mendoakan) dikuburannya. 

Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Aallah dan 

rasul- Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik”. (Q.S 

At- Taubah Ayat 84) 

 

Maka sholat jenazah adalah sholat yang hukumnya 

fardu kifayah bagi umat muslim. Sholat jenazah memiliki 

syarat dan rukun yang harus dikerjakan ketika pelaksanaan 

sholat jenazah diantaranya suci dari hadas kecil dan hadats 

besar, menutup aurot, mait sudah keadaan rapih atau sudah 

dimandikan dan dikafani, dan mait mayit diletakan ke 

kiblat orang yang akan menyolati, kecuali jika sholat 

dilakukan diatas kubur atau sholat ghoib. Rukun menylati 

jenazah adalah niat, berdiri jika mampu untuk 

melaksanakan sholat jenazah, empat kali takbir, membaca 

surat Al-Fatihah setelah takbirotul ihram, membaca 

sholawat Nabi Muhammad SAW, setelah takbir yang 

kedua, membaca doa jenazah setelah takbir yang ketiga, 

kemudian membaca doa untuk jenazah dan orang yang 

menyolatinya, dan yan erakhir adalah salam. 
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c. Syarat-syarat shalat jenazah 

Adapun syarat-syarat shalat jenazah sebagai tersebut: 

b) Shalat jenazah sama seperti dengan shalat yang 

lainnya,yaitu harus menutup aurat,suci    dari hadist 

besar dan kecil,suci badan,pakaian dan tempatnya 

serta menghada kiblat. 

c) Shalat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah 

sudah selesai dimandikan dan dikafani. 

d) Letak mayit sebelah kiblat sebelah kiblat orang 

yang menyalatinya,kecuali kalau shalat dilakukan 

diatas kubur atau shalat ghaib.
65

 

d. Rukun-rukun shalat jenazah 

a) Niat,menyengaja melakukan shalat atas mayit 

dengan empat takbir,menghadap kiblat karena 

Allah. 

b) Berdiri yang mampu. 

c) Empat kali takbir yang diselingi oleh beberapa 

bacaan. 

d) Membaca  Al-Fatiah secara  sesudah takbir 

pertama. 

e) Membaca shalawat kepada Nabi saw,sesudah 

takbir kedua. 

f) Berdoa sesudah takbir ketiga. 

g) Berdoa sesudah takbir keempat. 

h) Salam. 

e. Cara mengerjakan shalat jenazah 

 

Shalat jenazah tidak disertai dengan rukuk dan 

iqamat. Setelah berdiri sebagaimana mestinya, maka: 

a) Berdiri menghadap kiblat. Jika jumlah shalat itu 

banyak, jadikan 3 saf dan lebih. 

b) Berniat 

- Niat untuk jenazah laki-laki 

                                                             
6565Moh.rifa‟i,risalah tuntunan shalat lengkap,(cet II : semarang: karya toha 

putra,2014).h.73 



59 

اَُصلِّى َعلَى َهَذااْلَميِِّت اَْرَبَع َتْكِبَراٍت َفْرَض ِكَفاَيِة ِاَماًما| 

 َمأُْمْوًما هلِِل َتَعالَى

Bacaan latin: Usholli 'ala hadzal mayyiti arba'a 

takbirotin fardho kifayatin imaman/ma'muman lillahi 

ta'ala. 

Artinya: "Saya niat sholat atas jenazah ini empat kali 

takbir fardu kifayah, sebagai imam/makmum hanya 

karena Allah Ta'ala." 

- Niat untuk jenazah perempuan 

َتِة اَْرَبَع َتْكِبَراٍت َفْرَض اْلِكَفاَيِة  اَُصلِّى َعَلى َهِذِه اْلَميِّ

 إَِماًما هلِِل َتَعاَلى

Bacaan latin: Usholli 'ala hadzahihil mayyitati arba'a 

takbirotin fardho kifayatin imaman/ma'muman lillahi 

ta'ala 

Artinya: "Saya niat sholat atas jenazah perempuan ini 

empat kali takbir fardu kifayah, sebagai 

imam/makmum hanya karena Allah Ta'ala." 

c) Takbiratul Irham (takbir yang pertama) kemudian 

membaca surat Al-Fatihah. 

d) Takbir kedua kemudian membaca shalawat atas 

Rasulullah SAW minimal : 

دٍ  ِدَنا ُمَحمَّ ٍد َوَعٰلى آِل َسيِّ ِدَنا ُمَحمَّ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعٰلى َسيِّ

Bacaan latin: Allahumma sholli 'alaa sayyidinaa 

muhammad wa 'alaa aalii sayyidinaa muhammad 
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Artinya: "Ya Allah berilah atas sholawat Nabi 

Muhammad dan atas keluarganya." 

e) Takbir ketika kemudian membaca doa untuk jenazah 

minimal: 

 “Allahhumaghfir lahu warhamhu wa‟aafihi wa‟fu 

anhu” yang artinya : Yaa Allah ampunilah dia,berilah 

rahmat,kesejahteraan dan maaafkanlah dia”. Apabila 

jenazah yang disalati itu perempuan,maka bacaan 

lahu diganti dengan laha. Jadi jenazah wanita 

bacaannya menjadi Allahhumaghfir laha warhamha 

wa‟aafiha wa‟fu anha”.Jika mayatnya banyak maka 

bacaan lahuu diganti menjadi lahum. Jadi untuk 

jenazahnya banyak menjadi:” Allahhumaghfir lahum 

warhamhum wa‟aafihim wa‟fu anhum”. 

f)  Takbir keempat kemudian membaca doa minimal :” 

Allahumma laa tahrinnaa ajrahu walaa taftinna 

ba‟dahu waghfirlanaa walahu.‟ Yang artinya : “ Yaa 

Allah, jangan kiranya pahalanya tidak sampai 

kepadanya atau janganlah engkau meluputkan kami  

akan pahalanya, dan janganlah engkau memberi kami 

fitnah sepeninggalnya,serta ampunilah kami dan dia”. 

Jika jenazahnya adalah wanita,bacaannya menjadi :” 

Allahumma laa tahrina ajraha walaa taftinna ba‟daha 

waghfirlanaa walaha.” 

g) Mengucapkan salam.
66

 

3. Fungsi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

     Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di sekolah tidak terlepas dari fungsi pendidikan agama 

Islam sebagai proses transformasi ilmu dan pengalaman. 

Abdul Majid mengemukakan tujuh fungsi pendidikan 

Agama Islam di sekolah atau madrasah, di antaranya; 

1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang 
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telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada 

dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan 

keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang 

tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk 

menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak 

melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar 

keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang 

secara optimal sesuai dengan tingkat 

perkembangannya. 

2. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk 

mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

3. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran Agama Islam. 

4. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-

kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan 

sehari-hari.  

5. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif 

dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat 

membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia 

seutuhnya 

6. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan 

secara umum, sistem dan fungsionalnya.  

7. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan 

secara umum, sistem dan fungsionalnya.  

4. Karakteristik Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

Belajar dapat diartikan sebagai suatu perubahan 

perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari 

pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang 

direncanakan. Berikut ini akan dibahas mengenai 

pengertian belajar. Menurut Farid Hasyim dalam 
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bukunya KurikulumPendidikan Islam menjelaskan 

bahwa: 

a. Belajar adalah sebuah perubahan perilaku yang dapat 

diamati(observable) dan dapat diukur. 

b. Dalam belajar, proses berpikir bergantung pada suatu 

kemampuanuntuk menciptakan, memperoleh, dan 

mengubah gambaran internaltentang segala sesuatu 

yang dialami di lingkungan. 

c. Belajar adalah perubahan dalam pola berpikir melalui 

pengalamanmemecahkan masalah.
67

 

    Belajar didalamnya terkandung beberapa aspek 

diantaranya: bertambahnya jumlah pengetahuan, 

perubahan dalam pola pikir, adanya kemampuan 

mengingat dan memproduksi dan mampu memecahkan 

permasalahan. Ketika anak memecahkan masalah yang 

dihadapinya ketika itu pula terjadi perubahan pola berpikir 

mereka. Dan yang terakhir adalah pemaknaan mengenai 

pembelajaran. 

Menurut Diaz Carlos “pembelajaran merupakan akumulasi 

dari konsep mengajar (teaching) dan konsep belajar 

(learning)”. 

        Pembelajaran penekanannya pada penumbuhan 

aktivitas subjek didik 

antara laki-laki dan perempuan. Dalam pembelajaran 

terdapat komponen komponen yaitu: siswa, tujuan, materi 

untuk mencapai tujuan, fasilitas dan 

prosedur, serta alat atau media yang harus dipersiapkan. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.  

Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta 

didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga 

mencapai suatu objek yang ditentukan (aspek kognitif), 

juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), 

serta ketrampilan (aspek psikomotorik) seseorang peserta 
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didik. Pembelajaran adalah proses mental dan emosional, 

serta berfikir dan merasakan. 

Seseorang pembelajar dikatakan melakukan pembelajaran 

apabila pikiran dan perasaannya aktif. Dengan demikian, 

dalam pembelajaran peserta didik ditekankan punya 

kesadaran, motivasi, dan kondisi yang dimungkinkan 

untuk terjadinya interaksi antara peserta didik terhadap 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
68

 

 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, termasuk 

kedalam faktor internal atau intern, yakni faktor dari 

dalam diri siswadan faktor ekstern adalah yang ada di luar 

individu. Faktor intern terdiri atasdua aspek, yaitu aspek 

fisiologis (bersifat jasmaniah) dan faktor 

psikologis(bersifat rohaniah). 

      Menurut Tohirin dalam bukunya Psikologi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam faktor intern yang 

mempengaruhi pembelajaranyaitu: 

a. Aspek Fisiologis 

        Aspek fisiologis yang mempengaruhi belajar 

berkenaan dengan keadaan atau kondisi umum jasmani 

seseorang, misalnya, menyangkut kesehatan atau 

kondisi tubuh, seperti sakit atau terjadinya gangguan 

pada fungsi-fungsi tubuh. Aspek ini juga menyangkut 

kebugaran tubuh. Tubuh yang kurang prima, akan 

mengalami kesulitan belajar. Dan proses belajar 

seseorang akan terganggu apabila kesehatannya 

terganggu. 

b. Aspek Psikologis 

    Cukup banyak faktor yang termasuk aspek 

psikologis yang dapat memengaruhi kuantitas dan 

kualitas perolehan pembelajaran siswa. 

1) Intelegensi 
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        Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan 

dan hasil belajar. Dalam situasi yang sama, siswa 

yangmempunyai tingkat intelegensi tinggi akan 

lebih berhasil dari siswa yang mempunyai 

intelegensi yang rendah. 

2) Perhatian 

       Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, siswa 

harus memberi perhatian penuh pada bahan yang 

dipelajarinya, karena apabila bahan pelajaran tidak 

menjadi perhatian bagi siswa, akan menimbulkan 

kebosanan sehingga siswa tidak suka belajar lagi. 

Agar siswa timbul perhatian terhadap bahan 

pelajaran, maka bahan pelajaran dibuat selalu 

menarik. 

3) Minat 

         Minat adalah perasaan senang atau tidak senang 

terhadap suatu objek. Minat besar pengaruhnya 

terhadap belajar, misalkan minat siswa terhadap 

mata pelajaran PAI akan berpengaruh terhadap 

usaha belajarnya, dan pada gilirannya akan dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 

4) Motivasi 

 Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam 

belajar, karena proses belajar tidak akan berjalan 

dengan baik jika tidak didukung dengan motivasi 

tinggi. 

5) Konsenstrasi 

         Merupakan hal yang sangat penting dalam proses 

belajar. Seseorang yang belajar akan mencapai 

tingkat kesempurnaan jika memiliki tingkat 

konsentrasi yang baik. Karena manusia tidak akan 

mampu mempelajari sesuatu jika tidak memiliki 

konsentrasi. Konsentrasi merupakan syarat mutlak 

dari proses belajar.
69

 

6. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
     Segala macam pencapaian tidaklah luput dari adanya 

tujuan yang menafasi seluruh rangkaian kegiatan, karena 

tujuan merupakan harapan akhir yang hendak dicapai 
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setelah melakukan usaha. Dalam pendidikan, tujuan 

merupakan salah satu komponen yang bersifat pokok. 

Tujuan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 

bagian, yaitu : 

1) Tujuan Pendidikan Nasional, adalah tujuan yang 

bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang 

harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. 

Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam 

bentuk perilaku yang ideal sesuaidengan pandangan 

hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh 

pemerintah dalam bentuk undang-undang. Secara jelas 

tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem 

nilai pancasila dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 

2003 Pasal 3, bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

2) Tujuan Institusional, adalah tujuan yang harus dicapai 

oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional 

merupakan tujuan antara tujuan khusus dengan tujuan 

umum untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan 

dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang 

pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan 

dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan 

tinggi.  

3) Tujuan Kurikuler, adalah tujuan yang harus dicapai 

oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan 

kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara 

untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan 

demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat 

mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan 

institusional. 
70

 

        Tujuan pembelajaran dapat disebut juga dengan 

istilah tujuan kurikuler.Tujuan kurikuler dapat 
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didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh 

anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu 

dalam bidang studi tertentu dalam satu kali 

pertemuan.Tujuan ini dapat dispesifikasikan ke dalam 

tujuan pembelajaran umum dan khusus.Tujuan 

pembelajaran umum yaitu berupa tujuan yang dicapai 

untuk satu semester, sedangkan tujuan pembelajaran 

khusus adalah yang menjadi target pada setiap kali tatap 

muka. Karena hanya guru yang memahami kondisi 

lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang 

akan melakukan pembelajaran disuatu sekolah, maka 

menjabarkan tujuan pembelajaran merupakan hak guru. 
71

Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak 

akan terlepas dari tujuan akhir pendidikan Islam yang 

terletak pada terlaksananya pengabdian penuh kepada 

Allah, baik pada tingkat perseorangan, kelompok maupun 

kemanusiaan dalam arti yang seluasluasnya.
72 

Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT;  

 

                  

        

 

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah 

kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan 

janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.” 

{QS, Ali Imran 2:102} 

Salah satu tujuan pendidikan agama Islam, dapat 

dicapai dengan tercapainya proses pembelajaran. 

Ramayulis, mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan 

pendidikan agama Islam, bahwa; Pendidikan Agama Islam 

bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang Agama 

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman 

dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia 
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dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan pada 

jenjang yang lebih tinggi.
73

 

Usaha untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, di 

antaranya terlebih dahulu mencapai tujuan pembelajaran 

pendidikan agama Islam.Tujuan pembelajaran dapat 

diartikan juga sebagai tujuan operasional atau tujuan 

praktis yang dapat dicapai melalui sejumlah kegiatan 

pendidikan tertentu.Dalam tujuan operasional ini lebih 

banyak dituntut dari anak didik suatu kemampuan dan 

keterampilan tertentu.Sifat operasionalnya lebih 

ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian 

.Misalnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

pada masa permulaan anak didik mampu terampil berbuat, 

baik dalam ucapan ataupun perbuatan anggota badan 

lainnya.Anak harus terampil melakukan ibadah shalat 

(sekurang-kurangnya ibadah wajib), meskipun belum 

memahami dan menghayati ibadah itu.
74

 

        Dari beberapa penjelasan tentang tujuan 

pendidikan Agama Islam dan tujuan pembelajaran, maka 

penulis menyimpulkan bahwa tujuan pembelajaran 

pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai tujuan 

praktis dari tujuan pendidikan Islam yang menekankan 

peserta didik untuk menguasai keterampilan atau 

kemampuan tertentu sesuai dengan tuntunan ajaran Agama 

Islam untuk dapat meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama 

Islam baik secara teori maupun praktis dalam kehidupan 

sehari-hari. 

7. Ruang Lingkup Materi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 
      Cakupan materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam sangatlah luas terlebih dalam materi Pendidikan 

Agama Islam yang selalu berpegang pada Al-Qur‟an dan 

Hadist, karena itu kurikulum yang diajarkan selalu 

berkaitan dengan hubungan horizontal kepada sesama 

                                                             
73Ramayulis, “Metodologi Pengajaran Agama Islam”, op. cit 
74Ihsan, Hamdani dan Fuad Ihsan, “Filsafat Pendidikan Islam”, Cet. III 

(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 65 



68 

makhluk dan hubungan vertikal kepada Allah SWT 

(Hablu min-allah wa hablu min-annas). 

       Dr. Abdurrahman Saleh Abdullah mengategorikan 

pengetahuan yang menjadi materi kurikulum pendidikan 

Islam kedalam tiga kategori; 

1. Kategori pertama adalah materi pelajaran yang 

dikaitkan dengan alQur‟an dan Hadist, atau bisa 

dikenal dengan istilah materi pelajaran agama. 

2. Kategori kedua dalam bidang ilmu pengetahuan yang 

termasuk dalam isi kurikulum pendidikan Islam adalah 

ilmu-ilmu tentang kemanusiaan (al-insaniyyah), 

kategori ini meliputi bidang-bidang psikologi, 

sosiologi, sejarah dan lain-lain. 

3. Kategori ketiga yaitu ilmu-ilmu kealaman (al-ulum al-

kawniyah), termasuk dalam kategori ini biologi, fisika, 

botani, astronomi dan lain-lain.
75

 

Jenis-jenis materi pokok pendidikan Islam inilah yang 

bentuknya dapat dirubah, dimodifikasi atau disempurnakan 

sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan tertentu. Dari 

ketiga jenis kurikulum materi pendidikan Islam tersebut, 

pendidikan Agama Islam termasuk dalam kategori pertama, 

karena seluruh pembahasannya tidak pernah terlepas dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam Al Qur‟an dan Hadist. 

Ruang lingkup materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam sangatlah luas, Al Ghazali meringkasnya dalam 

beberapa jenis pembahasan dan menjelaskan peruntukannya 

sesuai usia. Walaupun tidak dirumuskan secara terperinci 

sesuai jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA dan 

perguruan tinggi, hal ini cukup membantu untuk melihat 

peruntukan kurikulum pendidikan agama Islam yang tepat 

bagi peserta didik secara umum. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 
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mengajar di suatu lembaga pendidikan. Dalam kaitannya 

dengan rencana dan isi, Al Ghazali membagi kurikulum 

dalam dua peringkat, yaitu peringkat dasar dan peringkat 

menengah dan tinggi.
76

 

 

C. Penggunaan  Media  Video Dalam Pembelajaran PAI 

1. Pengertian media pembelajaran  video 

Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat 

merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar.
77

 

     Media visual yang memproyeksikan pesan melalui 

sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan, 

baik pesan dalam bentuk video, film, maupun gabungan 

secara keseluruhan dari media-media (multimedia. Media 

ini dapat menampilkan materi yang dapat bergerak jika 

digerakkan ataupun diam jika memang operator atau 

komputer di setting demikian. Media ini berupa LCD 

(Liquid Crystal Display) yang sering kita gunakan saat 

ini,LCD dapat menampilkan bahan visual diam dan gerak. 

     Secara umum, karakteristik LCD atau di masyarakat 

dikenal dengan in-focus,  apapun teknologinya, semuanya 

sangat tergantung pada kualitas gambar yang 

diproyeksikan,yakni meliputi kecerahan, dan warna. Di 

samping memiliki karakteristik yang berkenaan dengan 

kualitas gambar, Liquid Crystal Display ini 

memungkinkan terkoneksi ke berbagai tampilan, seperti 

PC computer, notebook, atau laptop. Selain kelebihan 

seperti yang tersebut di atas, LCD juga memiliki 

kelemahan yaitu: Pertama, dibutuhkan biaya yang mahal 

                                                             
76

Muhammad Zainuddin, Nur Ali dan Mujtahid (Tim Dosen Fakultas 

Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), “Pendidikan Islam dari 

Paradigma Klasik hingga Kontemporer”, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 

168. 
77

Syaiful sagala,konsep dan makna pembelajaran( bandung: 

alfabeta,2005).h. 61 



70 

untuk mendapatkannya; LCD sangat tergantung pada 

fasilitas sekolah seperti listrik dan kemampuan guru dalam 

menggunakan komputer; dan dalam hal perawatan 

dibutuhkan perawatan yang lebih ekstra. 

      Media audio-visual yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah Interaktif Video berbasis multimedia. Interaktif 

Vidio berbasis multimedia disajikan dengan gambar 

bergerak, berisi pesan atau informasi pembelajaran 

meliputi rangsangan yang variatif (audio-visual). Interaktif 

Video memungkinkan terjadinya komunikasi lebih dari 

satu arah antara komponen-komponen komunikasi, dalam 

hal ini guru, media dan siswa. Dalam pembelajaran 

media Interaktif Video akan sangat membantu dalam 

materi yang membutuhkan visualisasi.78 

Salah satu bentuk media audiovisual adalah video 

pendidikan. Video adalah film dengan audio yang 

membentuk satu kesatuan, disusun menjadi tindakan, 

berisi pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan 

disimpan pada media pita ataudisket beserta proses 

penyimpanannya.
79

Media pembelajaran video, merupakan 

media dalam bentuk gambar riil yang bergerak, materi 

disampaikan dalam audiovisual.
80

 

Media video adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan bahan ajar (software) dan perangkat keras 

(hardware). Dengan kata lain, Anda dapat melihat, 

mendengar, dan menyentuh dengan panca indera Anda.Isi 

Mengkomunikasikan materi dari sumber belajar kepada 

peserta didik (individu atau kelompok). Seseorang yang 

dapat menangkap, mengolah, dan menyusun kembali 
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informasi visual atau linguistik untuk merangsang pikiran, 

emosi, perhatian, dan minat peserta didik sehingga proses 

pembelajaran (di dalam dan di luar kelas) menjadi lebih 

efektif.
81

 

Video pembelajaran merupakan alat komunikasi yang 

dapat didengar dandilihat dengan indera pendengaran 

(telinga) dan penglihatan (mata). Hal ini sesuai dengan 

firmanAllah dalamQ.S.An-Nahl(16):78, yaitu: 

                  

                  

      

Artinya :Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan 

Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani agar kamu 

bersyukur.
82 

Media video pembelajaran termasuk ke dalam media 

Video Cassette Recorder(VCR), yaitu media audio visual 

gerak yang proses perekamannya menggunakan 

kasetvideo sedangkan penayangannya bisa dilakukan 

melalui televisi. Dengan demikian,VCR bisa diputar 

menggunakan pemutar kaset video yang tampilan visualny 

amemakai televisi. Karena memakai pemutar video 

sendiri, maka penayangan VCR dipesawat televisi bisa 

dilakukan secara berulang-ulang dan disesuaikan dengan 
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kebutuhan, sehingga akan mempermudah proses 

pengajaran dan pembelajaran. Hasilnya, anak didik akan 

mendapatkan penjelasan yang jauh lebih komprehensif 

dibandingkan televisi. Selain itu, anak didik langsung bisa 

merespons pesan yangdisampaikan. Guru dapat 

menerangkan dengan menghentikan tayangan video 

televisi,kemudian melanjutkan kembali tayangan 

tersebut.
83

 

Media pembelajaran adalah sarana untuk 

menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti 

:buku,film,video dan sebagainya. Proses pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam 

suatu sistem, maka media pembelajaran  menempati posisi 

yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi 

dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga 

tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Sedangkan 

media interaktif video adalah suatu media interaktif yang 

dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan 

oleh pegguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya.  

Jadi, Media video merupakan salah satu jenis media 

audio visual.Yang banyakdikembangkan untuk keperluan 

pembelajaran, bisa dikemas dalam bentuk VCD atauDVD. 

Pesan yang disajikan dalam media video dapat berupa 

fakta maupun fiktif,dapat bersifat informatif, edukatif, 

maupun intruksional. Media video atau media audio visul 

yang menampilkan gerak saat ini semakin dikenal di 

kalangan masyarakat.Media ini berupa rekaman pada pita 

magnetic melalui kamera video. Meskipun media video 

hampir sama dengan media film dalam karakteristiknya, 

tetapi tidak dapat menggantikan film karena baik video 

maupun film mempunyai kelebihan dan kelemahannya. 
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Output pada saat ini dapat berupa  video 

kaset,VCD,maupun DVD. 

Media video mampu menampilkan unsur gambar atau 

visual dan audio secara bersamaan pada saat digunakan 

untuk mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan 

kepada peserta didik.Media video ini telah banyak 

digunakan untuk berbagai keperluan komunikasi mulai 

dari bidang hiburan. 

sampai pendidikan dan pembelajaran. Medium video 

dapat digunakan untuk mengungkapkan objek dan 

peristiwa seperti keadaan yang sesungguhnya. 

Perencanaan yang baik dalam menggunakan medium 

video akan membuat proses komunikasi informasi dan 

pengetahuan menjadi lebih efektif dan efesien dalam 

proses pembelajaran. Media viedo merupakan sarana 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan tiga aspek diantaranya: 

a) Aspek kognitif merupakan aspek yang mampu 

meningkatkan wawasan pengetahuan dan 

penggunaan. Dengan menyimak program video 

tentang siklus alam, penggunaan dapat memperoleh 

pengetahuan tentang perubahan yang senantiasa 

terjadi dialam. 

b) Afektif merupakan aspek yang terkait dengan nilai 

dannorma yang terdapat dalam suatu masyarakat. 

Tanyanganinformasi dan pengetahuan yang terjadi 

dalam sebuahprogram video dapat digunakan untuk 

memotivasi perilakuseseorang untuk dapat menerima 

nilai dan norma tertentu. 

c) Psikomotor merupakan aspek yang terkait 

denganketerampilan-keterampilan fisik yang dapat 

dipelajari olehseseorang sehingga dapat 

menyelesaikan suatu pekerjaan.Program video harus 

berisi informasi dan pengetahuanyangrelevan dengan 

keterampilan yang perlu dikuasai olehpesera sehingga 

dapat digunakan untuk mendemonstrasikanlangkah-
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langkah yang diperlukan dalam menyelesaikansuatu 

jenis pekerjaan. 

2. Karakteristik Penggunaan Media Pembelajaran Video 

     Sebagai sebuah media pembelajaran,video mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan media lain. Untuk 

mengahasilkan  media pembelajaran  yang mampu 

meningkatkan motivasi dan efektifitas penggunaanya serta 

meningkatkan hasil belajar siswa, maka media 

pembelajaran berbasis interaktif video memeprhatikan 

karakteristik tersendiri. Namun secara umum media ini 

mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut: 

a. Menampilkan gambar dengan gerak,serta suara secara 

bersamaan. 

b. Mampu menampilkan benda yang sangat tidak 

mungkin kedalam kelas  karena terlalu besar(gunung) 

terlalu kecil(kuman)terlalu abstrak(bencana) terlalu 

rumit(kehidupan dikutub) dan lain sebagainya. 

c. Mampu mempersingkat proses. 

d. Memungkinkan adanya rekayasa. 

 

3. Manfaat Penggunaan Media Pembelajaran Video 

   Dalam  pembelajaran, media pembelajaran memiliki 

manfaat baik bagi siswa maupun guru. Adapun 

manfaatnya media pembelajaran berbasis video yakni: 

a. Menyalurkan informasi atau pesan secara menyeluruh 

Dalam pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis interaktif video, informasi atau 

pesan yang berupa materi-materi pelajaran dapat 

disalurkan secara menyeluruh. 

b. Mengatasi terbatasnya ruang maupun waktu 

      Dengan media video,proses pembelajaran yang 

dilakukan tidak hanya dapat dilaksanakan didalam 

kelas. Namun, pembelajaran dengan media video dapat 

dilaksanakan di segala tempat dan segala waktu sesuai 

keinginan. 
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c. Dapat terus diulang atau dijeda sesuai keinginan 

dengan video memberi manfaat dalam pembelajaran 

salah satunya yakni menambah kejelasan.Untuk itu, 

dalam memahami materi secara jelas dan lebih video 

mempunyai sifat yang dapat diulang atau dijeda sesuai 

kebutuhan maupun keinginan siswa. 

d.  Memberi pengalaman dan mempengaruhi sikap siswa 

Dalam pembelajaran, media video dapat memberikan 

baru bagi siswa.Pengalaman baru yakni belajar secra 

modern atau belajar secarateknologi serta pengetahuan 

berupa objek yang rumit maupun berbahaya seperti 

gunung berapi. 

4. Penggunaan Media Video Dalam Proses 

Pembelajaran 

    Penggunaan media video pembelajaran untuk siswa 

diharapkan dapat memperoleh presepsi dan pemahaman 

yag sama dan benar.selain itu, siswa dapat menerima 

materi pembelajaran. Kemampuan video ini juga dapat 

memanipulasi ruang dan waktu, objek yang besar dan jauh 

dapat dihadirkan melalui media video. Sebagaimana 

pendapat cheppy riyana bahwa video merupakan suatu 

media audio visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran 

yang baik untuk membantu siswa agar paham terhadap 

materi pembelajaran.
84

 Media audio visual 

menggabungkan beberapa indera manusia.  

        Siswa tidak hanya mendengarkan ketika guru 

menjelaskan, tetapi siswa juga bisa melihat apa yang 

ditapilkan oleh gurunya. Sehingga video pembelajara 

memberikan ransangan terhadap penglihatan dan 

pendengaran. 

Pengunaan  media pembelajaran interaktif video untuk 

beberapa tujuan diantaranya: 

1. Untuk tujuan kognitif 
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a. Dapat dikembangkan, yakni yang menyangkut 

kemampuan mengenal kembali dan 

kemampuan memberikan rangsangan berupa 

gerak yang serasi. 

b. Dengan interaktif video dapat pula 

dipertunjukan serangkaian gambar diam, 

dengan atau tanpa suara. 

c. Dengan mempergunakan video, dapat pula 

diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum 

dan prinsip-prinsip tertentu. 

d. Interaktif video dapat digunakan untuk 

menunjukkan contoh cara bersikap atau 

berbuat dalam suatu penampilan,khususnya 

yang menyangkut interaksi manusiawi. 

2. Untuk tujuan psikomotor 

b. Dengan interaktif video dapat diperjelas, baik 

dengan cara diperlambat maupun dengan 

dipercepat. Contoh : drama, berenang dll. 

c. Dengan interaktif video siswa dapat langsung 

mendapat umpan-balik secara visual terhadap 

kemampuan mereka mencobakan keterampilan 

yang menyangkut gerakan tadi. 

3. Untuk tujuan afektif 

Dengan menggunakan berbagai teknik dan efek, 

interaktif video dapat menjadi media yang sangat 

ampuh untuk mempengaruhi sikap dan emosi.
85

 

5. Peran Video Dalam Pembelajaran  

       Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar 

memberikan satu pengalaman baru kepada sebilangan 

pelajar. Media video dan televisi dapat membawa pelajar 

ke manamana saja, terutama sekali jika tempat atau 

peristiwa yang ditayangkan itu terlalu jauh untuk dilawati, 
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atau berbahaya.Dengan penayangan video, pelajar dapat 

merasa seolah-olah mereka berada atau turut serta dalam 

suasana yang digambarkan.Sebagai contoh, proses 

penjalanan elektrik dapat ditunjukkan kepada pelajar 

melalui video. Kiranya dapat membantu pelajar 

membayangkan cara kerja stesen janakuasa elektrik di 

samping memberi pengalaman kepada para pelajar secara 

visual.  

       Menurut Norizan, menyatakan sesuatu media 

berbentuk simulasi adalah perisian yang memberi 

gambaran situasi sesuatu keadaan. Pengguna akan seolah-

olah berada di tempat kejadian dan boleh bertindak balas 

terhadap keadaan tersebut. Pengaruh media video akan 

lebih cepat masuk ke dalam diri manusia daripada media 

yang lainnya. Karena penayanggannya berupa cahaya titik 

fokus, sehingga dapat mempengaruhi fikiran dan emosi 

manusia.Dalam kegiatan belajar mengajar, fokus dan 

mempengaruhi emosi dan psikologi anak didik sangat 

diperlukan.Karena dengan hal tersebut peserta didik akan 

lebih mudah memehami pelajarannya. Tentunya media 

video yang disampaikan kepada anak didik harus 

bersangkutan dengan tujuan pembelajaran. 

Menurut Hamalik,  Pemakaian media pengajaran dalam 

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

stimulan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik. 

Penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi 

pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran 

pada saat itu. Pengalaman belajar yang diperoleh peserta 

didik dapat melalui proses perbuatan atau mengalami 

sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan 

mendengarkan melalui media tertentu dan mendengarkan 

melalui bahasa. Semakin konkret peserta didik 

mempelajari bahan pengajaran, maka semakin banyak 
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pengalaman yang diperoleh peserta didik. Sebaliknya, 

semakin abstrak peserta didik memperoleh pengalaman, 

maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh 

peserta didik. Pada kelas eksperimen yang mana 

memanfaatkan media video sebagai media pembelajaran 

sebelum praktikum dilakukan, membuat kegiatan 

praktikum peserta didik lebih terarah. 

Penyampaian materi melalui media video dalam 

pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi 

sesuai dengan kurikulum. Akan tetapi ada hal lain yang 

perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi minat 

peserta didik dalam belajar. Hal tersebut berupa 

pengalaman atau situasi lingkungan sekitar, kemudian 

dibawakan ke dalam materi pelajaran yang disampaikan 

melalui video. Selain itu juga dalam pelajaran peraktek 

peserta didik akan lebih mudah melakukan apa yang 

dilihatnya dalam video daripada materi yang disampaikan 

melalui buku atau gambar. Kegiatan seperti ini akan 

memudahkan peserta didik dan guru dalamproses belajar 

mengajar.Ada banyak kelebihan video ketika digunakan 

sebagai media pembelajaran. 

menurut Nugent  video merupakan media yang cocok 

untuk berbagai ilmu pembelajaran, seperti kelas, 

kelompok kecil, bahkan satu peserta didik seorang diri 

sekalipun. Hal itu, tidak dapat dilepaskan dari kondisi para 

peserta didik saat ini yang tumbuh berkembang dalam 

dekapan budaya televisi, di mana paling tidak setiap 30 

menit menayangkan program yang berbeda.Dari itu, video 

dengan durasi yang hanya beberapa menit mampu 

memberikan keluwesan lebih bagi guru dan dapat 

mengarahkan pembelajaran secara langsung pada 

kebutuhan peserta didik. 

Media pembelajaran hendaknya juga memenuhi 

kaidah user friendly atau bersahabat/akrab dengan 

pemakainya.Setiap intruksi dan paparan informasi yang 

tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan 
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pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam 

merespon, mengakses sesuai dengan 

keinginan.Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah 

dimengerti serta menggunakan istilah yang umum 

digunakan merupakan salah satu bentuk user friendly. 

Media video pembelajaran tidak sekedar 

memindahkan teks buku, atau modul menjadi media video, 

tetapi materi diseleksi yang betul – betul representative 

untuk dibuat media video. Misalnya khusus materi yang 

perlu terdapat unsure animasi, video, simulasi, 

demonstrasi, siswa tidak hanya membaca teks tetapi juga 

melihat animasi tentang sebuah proses menyerupai proses 

sebenarnya, sehingga mempermudah pemahaman dengan 

biaya yang relative lebih rendah disbanding langsung pada 

objek nyata. Representasi ini juga bermakna bahwa media 

video pada dasarnya dapat digunakan untuk berbagai 

materi pelajaran, baik sosial maupun sains. 

 Materi dikemas secara multimedia terdapat didalam 

teks, animasi, sound dan video sesuai tuntutan materi. 

Teknologi 2D dan 3D dengan kombinasi teks akan 

mendominasi kemasan materi, hal ini cukup efektif untuk 

mengajarkan materi-materi yang sifatnya aplikatif, 

berproses, sulit terjangkau, berbahaya apabila langsung 

dipraktekkan, memiliiki tingkat keakurasian tinggi. 

Misalnya proses perakitan mesin, proses terjadinya hujan, 

proses peredaran darah pada tubuh, perubahan wujud 

benda dll dengan logika yang sama dapat dibuat dengan 

teknologi animasi. 

Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan 

teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi tetapi 

support untu setiap speech system computer. Tampilan 

yang menarik dengan memperbanyak image dan objek 

sesuai tuntutan materi, akan meningkatkan ketertarikan 

siswa terhadap materi pengajaran, tidak membuat jenuh, 

bahkan menyenangkan. Penggunaan template banyak 

warna untuk banyak disukai, meski warna hitam putih juga 
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termasuk warna yang disukai oleh setiap individu.Video 

pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara 

individual, tidak hanya dalam setting sekolah, tetapi juga 

dirumah.Materi dapat diulang-ulang sesuai kehendak 

pengguna.Dengan menggunakan CD ROOM atau TV 

siswa dapat mempelajari materi video melalui media 

video. Dapat pula digunakan secara klasikal dengan 

jumlah siswa maksimal 50 orang diruang computer, atau 

dikelas biasa, dapat dipandu oleh guru atau cukup 

mendengarkan uraian narasi dari narrator yang telah 

tersedia diprogram. 

Media video dapat digunakan untuk memberikan 

pengalaman yang sama atau common experience terdahap 

sekelompok pemirsa atau peserta didik yang berada pada 

tempat yang berbeda. Pengalaman yang sama yang 

dityangkan melalui medium video. Akan dapat mendorong 

pemirsa ataupeserta didik untuk berperan aktif dalam 

menciptakan diskusi tentang suatu tema atau topik. 

Menurut erikson dan Curl mengemukakan beberapa 

keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan media 

video sebagai sarana pembelajaran yaitu: 

a) Menambah wawasan pengalaman peserta didik. 

b) Menyediakan informasi yang berguna bagi pemirsa. 

c) Merangsang timbulnya minat belajar. 

d) Membimbing respon pemirsa dalam proses belajar. 

e) Mengatasi keterbatasan fisik. 

f) Mendorong upaya pemecahan masalah. 

g) Mengungkapkan kesalahan dalam proses belajar dan 

upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
86
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan ,maka penelitian 

ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

   Keberhasilan seorang guru pendidikan agama islam 

khususnya guru agama islam adalah ketika guru mampu 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan 

menyenangkan. penggunaan media pembelajaran berbasis  

video dalam pembelajaran PAI kelas VII di SMP N 5 

Terbanggi besar sudah dilaksanakan, peserta didik juga 

terlihat antusias saat menggunakan interaktif video dalam 

pembelajaran agama islam karena pembelajaran. 

Pembelajaran tanpa didukung oleh media maka yang terjadi 

adalah pembelajaran kurang berjalan secara maksimal dan 

peserta didik pun malas untuk belajar. 

    Dengan menggunakan media  video pada pembelajaran 

pendidikan agama islam di SMP N 5 Terbanggi Besar  

peserta didik menjadi antusias dan tidak jenuh dalam proses 

pembelajaran di kelas dengan penjelasan guru yang hanya 

menggunakan metode ceramah.dari hasil penelitian diatas 

peneliti menemukan peserta didik yang menyukai adanya 

pembelajaran berbasis video. 

  

B. Saran 

         Berdasarkan hasil penelitian pembahasan,serta 

kesimpulan yang dikemukakan, berikut ini adalah beberapa 

saran yang  diharapkan  dapat menjadi masukan dalam 

penerapan pembelajaran pendidikan agama islam  di SMP N 

5 Terbanggi Besar  

1. Sekolah hendaknya memberikan sarana dan prasarana 

kepada guru karena sarana dan prasarana merupakan 

salah satu penunjang  utama dalam penerapan 

pembelajaran berbasis multimedia  maka instansi 
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pendidikan harus memiliki  sarana dan prasarana yang 

menunjang seperti  LCD Proyektor. 

2.  Guru hendaknya memberikan penerapan pembelajaran 

berbasis interaktif video  untuk dipakaisemua 

pembelajaran tidak hanya dapat digunakan untuk mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

3. Siswa hendaknya lebih aktif dalam pembelajaran karena 

dengan tindakan yang aktif dalam  belajar akan memberi 

pengalaman dan pemahaman materi yang lebih daripada 

hanya mendengarkan dan diam saja saat pembelajaraan 

berlangsung. 
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