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ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN MEDIA FILM UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR 

PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM PESERTA 

DIDIK KELAS IV DI MII UJUNG BOM BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh: 

SENDI DINI HARIYATI 

 

Media merupakan salah satu unsur yang amat penting dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh- pengaruh 

psikologis terhadap peserta didik. Penggunaan media pembelajaran pada tahap 

pembelajaran orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain 

membangkitkan motivasi dan minat peserta didik, media pembelajaran juga dapat 

membantu peserta didik meningkatkan pemahaman , menyajikan data dengan 

menarikdan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. 

Terlebih lagi media film merupakan media yang menggabungkan audio, visual, gerak, 

warna, secara bersamaan sehingga mampu menarik minat peserta didik. 

Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengetahui adakah 

peningkatan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran SKI melalui penggunaan 

media film. Penelitian dilaksanakan dilaksanakan IV MII Ujung Bom Bandar 

Lampung. Objek penelitian ini adalah peserta didik kelas IV MII Ujung Bom Bandar 

Lampung yang berjumlah 30 peserta didik. 

Penelitian ini bersifat Penelitian Tindakan Kelas(PTK) yang terdiri dari dua 

siklus. Penelitian ini dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode observasi 

sebagai metode pokok, catatan lapangan, wawancaradan dokumentasi sebagai metode 

penunjang dalam penelitian. Metode observasi digunakan penulis untuk melakukan 

pengamatan secara cermat tentang perkembangan minat belajar selama  proses belajara 

mengajar menggunakan media pembelajaran menggunakan media fllm. Catatan 

lapangan dilakukan oleh penulis untuk melihat fenomena- fenomena atau kejadian 

terkait penerapan media film dikelas IV di MII ujung Bom Bandar Lampung dan 

dokumentasi yang digunakan untuk melengkapi data- data guna menunang dari data 

yang diperoleh. 

Berdasarkan penelitian penggunaan media film ini dapat meningkatkan minat 

belajar peserta didik pada mata pelajaran SKI. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan persentase minat belajar peserta didik pada mata pelajaran SKI pada tiap 

siklusnya. Analisis data menunjukkan bukti bahwa persentase minat belajar pada pra 

siklus adalah 39% meningkat pada siklus I menjadi 53%, dan pada siklus II meningkat 

menjadi 77%. 
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MOTTO 

 

 

        

Terjemahnya : 

Maka Ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir. (Al-A’raf : 

176)1 
 

 

 

Dengan belajar sejarah orang tahu peradaban 

Dengan belajar sejarah orang terhindar dari kesalahan 

Dengan belajar sejarah lahirlah kebudayaan 

(Peneliti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1Depag. RI, Al-Qur’an danTerjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit diponegoro,2005), h.434 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul adalah suatu karya ilmiah yang merupakan inti atau materidari suatu 

masalah yang akan dibahas, dikaji dan diuraikan secara sistematis. Dalam hal ini 

penulis memilih judul yaitu : “PENGGUNAAN MEDIA FILM UNTUK 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PADA MATA PELAJARAN 

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM PESERTA DIDIK KELAS IV di MII 

UJUNG BOM BANDAR LAMPUNG Untuk mempermudah dalam memahami isi 

skripsi ini penulis akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung 

dalam jusul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan  

 Penggunaan adalah “berdaya guna, atau pemanfaatan”.1 Pemanfaatan 

menurut kamus lengkap bahasa Indonesia adalah: :proses/perbuatan/cara 

meman faatkan sesuatu. 

2. Media Kata media berasal dari bahasa latin yaitu “Medius yang secara 

harfiah berarti tengah,perantara, atau pengantar. Dalam bahsa arab media 

adalah perantara atau pengantar  pesan dari pengirim pesan kepada penerima 

pesan”.2 

                                                           
1Poerwadaminta,Kamus Umum bahasa indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 390  
2Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2007,hlm 3 
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3. Film :” dalam kamus komunikasi disebutkan bahwa film media yang bersifat 

asudio visual untuk mkenyampaikan pesan kepada sekelompok orang yang 

berkumpul disuatu tempat”3 

4.  Minat adalah : “suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya penerimaan 

akan suatu hubungan anatara diri sendiri dengan sesuatu yang diluar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka semakin besar minat 

tersebut akan timbul”.4 

5. Belajar adalah : “suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkunganya”.5 

6. Sejarah kebudayaan islam merupakan berita atau cerita masa lalu yang 

memiliki asal muasal tertentu. Sementara semua peristiwa baik yang 

menyangkut pemikiran, poliyik, ekonomi, teknologi dan seni dalam sejarah 

islam disebut sebagi kebudayaan.6 

7. MII Ujung Bom adalah: “lokasi atau tempat penulis mengadakan penelitian 

yang terletak di jl. Ikan Bawal no.26 Gudang Lelang Kangkung Bumi Waras 

Bandar Lampung. 

                                                           
3 Effendi, Kamus Komunikasi, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989, Hal.134 
4Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya,Rineka Cipta, Jakarta, 1995,hlm 

180 
5Ibid, hlm 2 
6 M. Hanafi, Sejarah Kebudayaan Islam, Depatemen Agama RI, Jakarta, 2009, hal 4 
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Berdasarkan uraian-uraian penegasan judul tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa yang menajdi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah Penggunaan Media 

Filam untuk Meningkatkan Minat Belajar pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam Peserta Didik kelads IV di MII Ujung Bom Bandar Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapuun yang melatar belakangi penulis memilih judul skripsi ini adalah: 

1. Karena media film adalah salah satu media yang dapat digunakan guru untuk 

meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan  

Islam. 

2. Karena penulis melihat bahwa sangat rendahnya minat belajar sisiwa dalam 

pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sehingga perlu diteliti lebih lanjut. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia,oleh karena itu pendidikan merupakan pondasi dari perkembangan 

masyarakat, harus disertai dengan tujuan yang telah ditentukan agar dapat berjalan 

dengan baik.Pendidikan di Indonesia telah diarahkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal  pada 

Bab II pasal 3 yaitu:Pendidikan Nasional Berfungsi”mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
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Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis sera bertanggung jawab”.7 

Dalam perspektif  ajaran islam, pendidikan adalah”pembentuk individu untuk 

menjadikannya berderajat tinggi menurut ukuran Allah”. Sesuai dengan tujuan 

penciptaan manusia itu sendiri yang identik dengan tujuan hidupnya. Seperti telah 

dijelaskan dalam Al Qur’an surat Adz- Dzariat ayat 56: 

                

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada- Ku 

Dari ayat diatas jelaslah bahwa secara keseluruhan tujuan hidup manusia 

berorientasi kepada pengabdian terhadap Allah SWT semata. Salah satu cara yang 

ditempuh guna mencapai tujuan proses tersebut adalah dengan pendidikan. Ilmu 

Pendidikan Islam adalah ilmu pengetahuan praktis karena yang diuraikan dalam ilmu 

ini dilaksanakan dalam kegiatasn pendidikan, dan orang yang mempelajari ilmu ini 

dengan tujuan untuk dapat mengetahui dan mengarahkan tujuan pendidikan.8Tekanan 

tujuan pendidikan islam adalah “mencetak manusia yang berbudi luhur supaya 

menjadi manusia yang sempurna guna menghambakan diri kepada Allah .9 

Pencapaian tujuan pendidikan tidak terlepas dari berbagai aspek.beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan meliputi,Materi, kegiatan 

belajar mengajar, media , alat pembelajaran, serta evaluasi sebagai alat ukur tercapai 

                                                           
7Departemen Pendidikan Nasioanal,UU RI No.20 tahun 2003 Sistem Pendidikan 

Nasioanal,Sinar Grafika,Jakarta,2008,hlm 7 
8Romlah,ilmu Pendidikan Islam,fakta press Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampunng,cet 

ke 1,Bandar Lampung,2009,hlm 8 
9Ibid, ,hlm 32 
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tidaknya tuuan pembelajaran, sedangkan media pembelajaran dan alat yang 

digunakan untuk memperjelas dan mempermudah penerimaan materi pembelajran 

oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajran, serta evaluasi sebagai alat ukur 

tercapai tidaknnya tujuan”. 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu “Medius yang secara harfiah berarti 

tengah,perantara, atau pengantar. Dalam bahsa arab media adalah perantara atau 

pengantar  pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan”.10 

Media pembelajaran adalah:“sumber belajar dan dapat juga diartikan sebagai 

manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi siswa mungkin memperoleh 

pengetahuan keterampilan atau sikap”.11 

Menurut Azhar Arsyad media pembelajaran dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Media berbasis manusia ( pendidik, instruktur, tutor, main peran, kegiatan, 

kelompok,dll) 

2. Media berbasis cetakan(buku penuntun,buku latihan, alat bantu kerjadan 

lembaran kertas) 

3. Media berbasis visual(buku,alat bantu kerja,grafis,peta,gambar transparan) 

4. Media bebasis audio visua(video, film, program slide,tape dan televisi) 

5. Media berbasis komputer (pengajaran dengan program komputer, 

interaktive, dan video)12 

Film merupakan  media yang menyajikan pesan audio, visual dan gerak. Oleh 

karenanya, film memberikan kesan yang impresif bagi pemirsanya dan dapat 

dikatakan sebagai media audio visual. Munandhi mengatakan bahwa “media audio 

visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sealigus 

dalam suatu proses”.13 

                                                           
10Azhar Arsyad, Loc.Cit, Hal.3 
11Romlah, Op. Cit, hlm 98 
12 Azhar Arsyad,Op Cit,hlm 82 
13Yudhi Munandhi,Media Pembelajaran:Sebuah Pendekatan Baru, GP Press 

Group,Jakarta,2002hal 90 
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Film sebagai karya seni budaya dapat dipertunjukan dengan atau tanpa suara. Ini 

bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan 

yang berisi gagasan-gagasan penting yang disampaikan kepada masyarakat dalam 

bentuk tontonan. Meski berupa tontonan, namun film memiliki pengaruh yang besar. 

Itulah sebabnya film mempunyai tugas pendidikan, hiburan, informasi, dan 

pendorong tumbuhnya industri kreaktf lainnya.Dengan demikian film menyentuh 

berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. 

Film menjadi sangat efektif sebagai media pembelajaran dalam rangka menanamkan 

nilai- nilai luhur, pesan moral, dll.14 

Saat ini film telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan 

perkembangan  teknologi yang ada. Film juga memiliki berbagai peran, selain sebagai  

h.iburan Agar peserta didik jangan memandang film itu sebagai hiburan, sebelumnya 

kepala mereka ditugaskan untuk memperhatikan hal-hal tertentu. Sesudah itu dapat di 

test berapa banyakkah yang dapat mereka tangkap dari film itu. Film menarik sekali 

sebagai alat pengajaran dan hendaknya mendapat perhatian yang lebih banyak.15 

Media film sebagai media yang dapat digunakan sebagai media dalam 

pembelajaran memiliki kelebihan. Adapun kelebihan-kelebihan media film dalam 

pembelajaran yaitu: 

1. Film sangat baik menjelaskan suatu proses, bila perlu dengan menggunakan 

‘’slow motion’’ 

2. Tiap murid dapat belajar sesuatu dari film, yang pandai maupun yang kurang 

pandai. 

                                                           
14Teguh Trianton, Film Sebagai Media Belajar,Yogyakarta,Graha Ilmu,2013 
15Nasution, Teknologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Akasara,1994, hlm104 
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3. Film dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan16 

4. Film dapat digunakan 

5.  untuk mempengaruhi sikap dan emosi, yakni dengan menggunakan berbagai 

cara dan efek.17 

Omar Hamalik dalam buku Hamadi mengemukakan bahwa fim yang baik 

memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Dapat menarik Minat peserta didik/ anak 

2) Benar dan autentik 

3) Up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungan 

4) Sesuai dengan kematangan audien 

5) Perbendaharaan bahasa yang dipergunakan  

6) Kesatuan dan sequencenya cukup teratur 

7) Teknis yang dipergunakan cukup memenuhi persyaratan dan cukup 

memuaskan.18 

 

Media pendidikan dapat mempertinggi minat belajar peserta didik dalam 

pengajaran yang pada tahap selanjutnya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar 

yang dicapainya sat ini dengan berkembangnya teknologi, peralatan film sudah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan film yang serba digital 

telah memberikan kemudahan kepada kita sebagai praktisi pendidikan, untuk 

meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan film film pendidikan yang lebih 

kreaktif dan inovatif yang berkemungkinan besar dapat menarik minat peserta didik 

dalam belajar. 

Media film akan diterapkan kepada peserta didik padfa mata pelajaran 

SKI.sejarah merupakan pelajaran penting untuk dipelajari karena sejarah menyimpan 

sebuah nilai dan pelajaran bagi manusia dimasa kini. Melihat dari urgensi sejarah 

                                                           
16Ibid,hlm 104 
17Ronald H. anderson,Pemilihan dan Pengembangan Media untuk Pembelajaran, Rajawali, 

Jakarta,1987,hlm 117 
18Yudhi Munandhi,Op Cit  hal 117 
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tersebut, maka mata pelajaran sejarah kebudayaan islam yang merupakan bagian dari 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memberikan bimbingan kepada peserta didik 

agar memahami, menghayatai,meyakini kebenaran ajaran Islam  serta mampu 

meneladaninya sebagai bentuk pemahaman nateri dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk mengukur pemahaman materi maka dapat dilihat dari hasil belajar, akam 

tetapi hasil belajar yang baik dapat tercapai jika peserta didik memiliki 

nkecenderungan atau kesukaan dalam mata pelajaran SKI. Ketertarikan atau 

kecenderungan pada mata pelajaran akan membuat peserta didik lebih bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran dsan dengan seiring itu maka hasil belajar akan naik. 

Kecenderungan lebih terhadap sesuatu itu disebut minat. 

Anak didik cepat merasa bosan dan minat belajar mulai menurun disebabkan 

penjelasan guru yang sulit untuk dipahami. Guru yang bijaksana tentu sadar bahwa 

bosan dan menurunnya minat belajar peseta didik adalah berpangkal dari penjelasan 

guru yang simpang siur. Tidak ada salahnya menghadirkan media pembelajaran 

sebagai alat bantu pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebeum 

pelaksanaan pembelajaran.19 Karena minat belajar yang besar cenderung 

menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar kurang akan 

menghasilkan prestasi yang rendah. 20 

Secara sederhana,minat(interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

                                                           
19Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain,Op. Cit, hlm 121-122 
20M Dalyono, Psikologi Pendidikan,Rineka Cipta,2012,Jakarta,hal 57 
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Menurut Rebber(1988) seperti yang dikutip oleh Muhibin Syah dalam bukunya 

Psikologi Belajar berpendapat bahwa  minat tidak termasuk isitilah populer dalam 

psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal lainnya, 

seperti: pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan.21 

Menurut Slameto minat adalah “ suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

penerimaanakan suatu hubungan anatara diri sendiri dengan sesuatu yang diluar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka semakin besar minat tersebut akan 

timbul”.22 

Dari pengertian diatas dapat disimpulakan bahwa minat adalah “ kecenderungan 

,rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh untuk dapat mencapai sesuatu dan merupakan kekuatan dari dalam”. 

Menurut Slameto belajar merupakan “suatu proses usaha yang dilakukan 

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkunganya”.23 

Belajar sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk 

mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari 

interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.24 

                                                           
21Muhibin Syah, Psikologi Belajar, Rajawali Pers, Jakarta,2012, hlm 152 
22 Slameto, Loc. Cit .hal 180 
23Ibid, hlm 2 
24Syaiful Bahri Djamarah,Psikologi Belajar,Rineka Cipta,Jakarta 2011,hlm 2 
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Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan minat belajar adalah :” 

kecenderungan, kesadaran dan rasa tertariknya seseorang peserta didik  terhadap 

sesuatu pelajaran sehingga timbul keinginan dalam dirinya untuk mempelajari sesuatu 

pelajaran dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya itu dengan baik”. 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar,karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa,siswa tidak akan belajar dengan baik 

karena tidak ada daya tarik baginya. Ia segan-segan dalam belajar, ia tidak 

memperoleh kepuasan dalam pelajaran itu.bahan pelajaran yang menarik bagi siswa 

lebih mudah dipahami dan disimpan karena  inta menambah kegiatan belajar. 

Minat tidak dibawa sejak lahir melainkan diperoleh kemudian hari dan minat 

timbul tidak secara tiba-tiba melainkan timbul dari partisipasi, pengalaman, 

kebiasaan, pada waktu belajar atau bekerja. Minat selalu terkait dengan masalah 

kebutuhan atau keinginan.Oleh karena itu bagaimana menciprakan kondisi tertentu 

agar siswa itu selalu butuh dan ingin terus belajar. 

Untuk menentukan indikator minat belajar perlu melihat aspek-aspek  tentang 

minat itu sendiri. Dalam bukunya slameto mengatakan minat merupakan suatu rasa 

lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh, minat juga dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas dan seseorang yang berminat cenderung memberikan perhatian lebih besar 

terhadap objek tersebut. 

Dari pendapat yang dikemukakan Slameto maka dapat dibuat indikator minat 

belajar dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Perasaan suka/ senang  

2. Perhatian Peserta Didik 

3. Ketertarikan Peserta Didik 

4. Keterlibatan Peserta Didik 

Selanjutnya peneliti mengadakan observasi prasurvey terhadap peserta didik 

kelas IV, hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan data awal mengenai data 

tingkat minat peserta didik pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

Tabel 1 

Minat Peserta Didik Dalam Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Kelas IVdi MII UJUNG BOM Bandar Lampung 

NO NAMA 

INDIKATOR YANG 

DIAMATI ∑ 
NILA

I 

KE

T 
1 2 3 4 

1. Aan Saputra 1 1 1 2 5 25% K 

2. Akmal Paisal 1 1 1 1 4 13% SK 

3. Angga Irahim 1 1 1 2 5 25% K 

4. Arya Gading 2 1 1 2 6 30% K 

5. Bizarli 1 1 1 2 5 25% K 

6. Desilia 3 3 2 4 12 60% S 

7. Delvia Sapitri 2 1 1 2 6 30% K 

8. Deviana 1 2 1 2 6 30% K 

9. Dorif Pirnanda 3 3 2 3 11 55% S 

10. Eli Safitri 2 1 1 2 6 30% K 

11. Fenti Lestari 4 3 2 3 12 60% S 

12. Hardiansyah 2 1 1 2 6 30% K 

13. Ilham Rahman 1 1 1 2 5 25% K 

14. Jepri Albuhori 3 2 2 4 11 55% S 

15. Lidia Gustina 3 3 2 3 11 55% S 

16. Muhammad Nur 1 1 1 3 6 30% K 

17. Nur Hidayah 1 1 1 1 4 13% SK 

18. 
Panji Agus 

Maulana 
2 2 1 3 8 40% K 

19. Purya Lesta 3 3 2 3 11 55% S 
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Sumber data: Hasil observasi prasurvey dikelas IVC di MII Ujung Bom Bandar Lampung 

Keterangan Indikator Minat Belajar: 

1  =  Rasa Senang 

2  =  Perhatian 

3  =  Ketertarikan 

4  =  Keterlibatan 

 

Skala Penilaian Aspek Minat Belajar Peserta Didik25 : 

Skala 5 Kategori Sangat Baik dengan Persentase 81-100% 

Skala 4 Kategori Baik dengan Persentase 61-80% 

Skala 3 Kategori Sedang dengan Persentase 40-60% 

Skala 2 Kategori Kurang dengan Persentase 21-40% 

Skala 1 Kategori Sangat Kurang dengan Persentase 1-20% 

 

Berdasarkan tabel pengamatan minat belajar peserta didik dapat disimpulkan 

bahwa minat belajar peserta didik kelas IVC MII Ujung Bom Bandar Lampung dalam 

pembelajaran SKI masih kurang yaitu minat mereka memperoleh rata-rata 39%. 

Kondisi diatas disebabkan beberapa macam atau beberapa faktor yang menyebabkan 

peserta didik kurang memiliki minat belajar yang tinggi salah satunya adalah guru 

                                                           
25 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

y2009), h. 106 

20. Rahayu Suwanda 3 3 2 4 12 60% S 

21. Refli Saputra 2 1 1 2 6 30% K 

22. Resa Soleha 3 2 2 4 11 55% S 

23. Riyatul Jannah 2 1 1 2 6 30% K 

24. Rian Aditama 1 1 1 2 5 25% K 

25. Selvi Soraya 2 1 1 2 6 30% K 

26. Shifa Melta 3 2 2 3 10 50% S 

27. Silvia 3 3 2 4 12 60% S 

28. Sopya Yulya 1 2 1 2 6 30% K 

29. Tori Hidayat 3 3 2 3 11 55% S 

30. Yanuar Arif 3 3 3 4 13 65% B 

Jumlah persentase rata-rata 39% K 
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SKI tidak menggunakan media pembelajaran sehingga peserta didik merasa jenuh 

dan minat belajar peserta didikpun cenderung menurun. Guru SKI dalam 

menyampaikan materi pelajaran hanya berpaku pada buku tanpa melibatkan media 

yang tersedia disekolah.,setelah selesai menjelaskan materi pelajaran peserta didik 

diperintahkan untuk mengerjakan LKS(Lembar Kerja Siswa)”26  

Kemudian rendahnya minat peserta didik pada mata pelajaran SKI diperkuat 

dengan hasil wawancara dengan peserta didik. Adapun hasil wawancara tersebut 

sebagai berikut: 

Peneliti  :  Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran SKI selama 

  ini? 

Peserta didik :  Biasanya kalau pelajaran SKI, guru menyampaikan materi 

  pembelajaran hanya dengan ceramah yang membuat  

  kami mengantuk.27 

Peneliti :  apakah guru pernah menggunakan media seperti contohnya 

  media film? 

Peserta Didik :  Tidak pernah kak,28 

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut,penulis menyusun skripsi 

berjudul “Penggunaan Media Film untuk Meningkatkan Minat belajar pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Peserta Didik kelas IVC MII Ujung Bom 

Bandar Lampung” 

                                                           
26 Observasi,Tanggal 13-14 Mei 2016 
27 Nur Hidayah, Peserta didik, Wawancara, 14 Mei 2016 
28 Silvia, Peserta didik, Wawancara, 14 Mei 2016 
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D. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas 

dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:“Apakah penggunaan media film 

dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran SKI kelas IVC di 

MII Ujung Bom Bandar Lampung?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah diatas,maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bahwa penggunaan film dalam pembelajaran SKI dapat meningkatkan minat 

belajar peserta didik kelas IVC MII Ujung Bom Bandar Lampung’’ 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peseta didik,agar tercapainya kompetensi siswa dibidang SKI, proses 

pembelajaran yang efektif dan penerapan media pembelajaran sebagi sumber 

belajar dalam meningkatkan minat belajar siswa dan penggunaan media 

pembelajaran agar dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan 

islam. 

2. Bagi penulis dapat menambah wawasan baru dalam bidang pendidikan. 

 

G. Hipotesis Tindakan 
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Hipotesis merupakan dugaan sementara yang mengandung pernyataan-

pernyataan ilmiah,tetapi masih memerlukan pengujian.29Hipotesis mengemukakan 

pernyataan tentang harapan peneliti mengenai variabel-variabel di dalam persoalan, 

hipotesis tersebut kemudian diuji di dalam penelitian. Oleh sebab itu, bahwa 

penelitian selanjutnya yang akan membenarkannya atau menolaknya. 

Berdasarkan dari hal diatas maka rumusan hipotesis yang peneliti ajukan ialah 

‘’Melalui Penggunaan Media film dapat meningkatkan minat belajar pada mata 

pelajaran Sejarah kebudayaan islam peserta didik kelas IVC MII Ujung Bom Bandar 

Lampung” 

 

                                                           
29 Beni Ahmad Saebenni, Metode Penelitian, CV Pustaka Setia,Bandung,2008, hlm 145 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Film 

1. Pengertian Media Film  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa media merupakan alat. 

Media pendidikan sendiri merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. Adapun kata media berasal dari bahasa latin Medius yang 

secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, 

media berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan.1Pengertian media juga diungkapan 

oleh Sudjana dalam buku Djamarah dan Zain:” Media Pembelajaran adalah alat 

bantu dalam proses pembelajaran.”2 

Media yang baik adalah media yang mengandung pesan sebagai perangsang 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Tujuannya adalah 

agar peserta didik menjadi tidak bosan atau cepat jenuh dalam proses 

pembelajaran.3 

Saat ini film telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan 

perkembangan teknologi yang ada. Film memiliki berbagai peran, selain sebagai 

sarana hiburan, film juga dapat berfungsi sebagai media pembelajaran. Dalam 

                                                           
1 Anton Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007,  hal.727 
2 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Rineka Cipta, Jakarta, 

2006 hal.120 
3 Teguh Trianton, Film Sebagai Media Belajar, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal.11 
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proses belajar disekolah. Film termasuk media audio fisual yang efektif 

menunjang tujuan belajar. Pendidikan melalui media film adalah metode atau 

cara untuk memperoleh pengertian yang lebih baik dari sesuatu yang dapat 

dilihat dari pada sesuatu yang hanya didengar dan dibacanya saja. 

Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahui pengertia film itu dari 

berbagai sumber dan perspektif  untuk lebih menegaskan tentang definisi film . 

a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia film mempunyai dua pengertian. 

“Pertama, selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar 

negatif yang akan dibuat potret atau tempat gambar positif yang 

dimainkan di bioskop. Kedua, lakon gambar hidup.”4 

b. Cepi dan Rudi Susilana menyatakan” Film disebut juga gambar hidup 

(motion pictures), yaitu serangkaian gambardiam (still pictures) yang 

meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan 

hidup dan bergerak. Film merupakan media yang menyajikan 

audiovisualdan gerak”5 

c. Menurut Azhar Arsyad film atau gambar hiduo adalah “gambar-gambar 

dalam frame dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa 

proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. 

Film dan bergantian sehingga memberikan visual yang continue.”6 

                                                           
4Anton Mulyono,Op.Cit, hal.414  
5 Rudi dan Cepi, Media Pembelajaran, CV.Wacana Prima, Bandung, 2007, hal.45 
6Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.49  



18 
 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa media film adalah 

alat yang digunakan yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan 

dengan baik karena menggabungkan audio, visual, pergerakan, warna secara 

bersamaan agar lebih baik dan menarik.   

 

2. Fungsi Media Film dalam Pembelajaran 

Fungsi film dalam proses pembelajaran terkait dengan tiga hal, yaitu untuk 

tujuan kognitif, psikomotor, dan tujuan afektif. 

a. Dalam tujuan kognitif film dapat digunakan untuk: 

1) Mengajarkan pengenalan kembali atau pembedaan stimulasi gerak 

yang relevan, seperti kecepatan obyek yang bergerak dan 

sebagainya. 

2) Mengajarkan aturan dan prinsip. Film dapat juga menunjukan 

deretan ungkapan verbal, seperti halnya pada gambar diam dan 

media cetak. Misalnya untuk mengajarkan arti ikhlas, ketabahan, 

dan sebagainya. 

3) Memperlihatkan contoh model penampilan, terutama pada situasi 

yang menunjukan interaksi manusia. 

b. Dalam hubungannya dengan tujuan psikomotor  

Film digunakan untuk memperlihatkan contoh keterampilan gerak. 

Media ini juga dapat memperlambat atau mempercepat gerak, mengajarkan 

cara menggunakan suatu alat, cara mengajarkan suatu perbuatan dan 
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sebagainya. Selain itu film juga dapat memberikan umpan balik tertunda 

kepada peserta didik secara visual untuk menunjukan tingkat kemampuan 

mereka dalam mengerjakan keterampilan gerak, setelah bebrapa waktu 

kemudian. 

c. Dalam hubungannya dengan tujuan afektif 

Film dapat mempengaruhi emosi dan sikap eseorang, yakni dengan 

menggunaka berbagai cara dan efek. Film merupakan lat yang cocok untuk 

memperagakan informasi afektif, baik melalui efek optis maupun melalui 

gambaran visual ang berkaitan.7 

3. Kelebihan dan Kelemahan Media Film 

a. Kelebihan Media Film 

Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam 

membantu proses belajar mengajar. Sebagai suatu media, film mempunyai 

beberapa keunggulan sebagai berikut. 

1) Film merupakan suatu denominator yang umum. Baik anak yang 

cerdas maupun lamban akan memperoleh sesuatu dari film yang 

sama. Keterampilan membaca atau penguasaan membaca atau 

penguasaan bahasa yang kurang bisa diatasi dengan menggunakan 

film. 

2) Film sangat bagus untuk menerangkan suatu proses, dengan 

gerakan lambat, pengulangan akan memperjelas  uraian dan 

ilustrasi. 

3) Film dapat kembali menampilkan masa lalu dan menyajikannnya 

kembali. 

4) Film dapat mengembara dengan lincahnya dari suatu negara ke 

Negara lain, dunia luarpun dapat dibawa masuk kekelas. 

                                                           
7Yudhi Munandhi, Media Pembelajaran:Sebuah Pendekatan Baru, GP Press Group, Jakarta, 

2002, Hal.117  
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5) Film dapat menyajikan baik teori maupun praktik dari yang bersifat 

umum ke khusus dan juga sebaliknya. 

6) Film dapat mendatangkan seorang ahli dan memperdengarkan 

suaranya dikelas 

7) Film dapatmengunakan teknik-teknik seperti warn, gerak lambat, 

animasi, dll 

8) Film memikat perhatian anak  

9) Film lebih realistis, dapat diualang-ulang,dihentikan dan 

sebabainya, sesuai dengan kebutuhan. Hal yang abstrak dapat 

menjadi jelas. 

10) Film dapat mengatasi keterbatasan daya indra (penglihata) 

11) Film dapat merangsang dan memotivasi kegiatan anak-anak.8 

 

b. Kelemahan  Media Film  

Selain kelebihan-kelebihan di atas, film pun tidak lepas dari Kelemahan 

film sebagai media pendidikan antaranya lain: 

1) Harga atau biaya produksi relatif mahal. 

2) Pada saat film dipertunjukkan,gambaran-gambaran bergerak terus 

sehingga tidak semuanya perserta didik mampu mengikuti 

informasi yang ingin disampaikan melalui film tersebut 

3) Fim yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

belajar yang diinginkan,kecuali film itu direncang dan diproduksi 

khusus untuk kebutuhan sendiri.9 

4. Langkah- Langkah Penerapan Media Film  

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penggunaan film sebagai 

media pengajaran. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Film harus dipilih sesusai dengan tujuan pebelajaran. 

                                                           
8Arif S. Sadiman dkk, Media Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakrta 2012, hal. 68-69  
9 Azhar Arsyad, Op.Cit, hal.50 
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b. Guru harus mengenal film yang tersedia dan terlebih dahulu melihatnya 

untuk mengetahui manfaatnya bagi pelajaran  

c. Sesudah film dipertunjukkan, perlu diadalam diskusi, yang perlu 

dipersiapkan juga sebelumnya. Di sini perserta didik melatih diri untuk 

mencari pemecahan masalah, membuat dan menjawab pertanyaan. 

d. Adakalahnya film tertentu perlu diputar dua kali atau lebih untuk 

memperhatikan aspek aspek tertentu. 

e. Agar peserta didik memandang film sebagai media hiburan belaka, 

sebelumnya perlu ditegaskan untuk meperhatikan bagian-bagian 

tertentu. 

f. Sesudah itu dapat dites beberapak banyakkah yang dapat mereka 

tangkap dari film itu.10 

 

B. Minat Belajar 

1.  Pengertian Minat Belajar 

Suatu aktifitas akan berjalan dengan baik jika seseorang memiliki 

ketertarikan pada sesuatu yang didasari dari dalam hati tanpa ada paksaan. 

Tingkat pencapaian kompetensi dasar seorang peserta didik dalam belajar sangat 

ditentukan oleh minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Peserta didik yang 

memiliki minat dapat diharapkan akan mencapai prestasi belajar yang optimal. 

a. Minat 

Sebelum mengkaji lebih luas lagi dalam pembahasan mengenai minat 

maka penulis perlu menegaskan lagi. Berikut ini dikemukakkan definisi 

mengenai minat, diantaranya: 

1) Menurut Slameto minat adalah “ suatu rasa lebih suka atau 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

                                                           
10Yudhi Munandhi, Op. Cit, hal. 120   
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menyuruhnya. Minat pada dasarnya adalah pnerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dan sesuatu yang diluar diri”11 

2) Menurut Djali menerangkan bahwa minat adalah “Rasa lebih suka 

dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.”12 

3) Menurut Bimo Walgito menyatakan bahwa minat adalah “ Suatu 

keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu 

dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari 

maupun membutuhkan lebih lanjut.”13 

4) Sementara itu Abdul Rahman Saleh dan Muhbib Wahab 

mengatakan, bahwa: Minat juga diartikan sebagai suatu 

kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap 

orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut 

dengan disertai perasaan senang. Dalam batasan tersebut 

terkandung suatu pengertian bahwa di dalam minat ada pemusatan 

perhatian subyek, ada usaha (untuk mendekati, mengetahui, 

memiliki, menguasai, dan berhubungan) dari objek yang dilakukan 

dengan perasan senang, ada daya penarik dari objek”. 14 

 

Dari beberapa pengertian tersebut, disini penulis dapat menyimpulkan  

bahwa minat adalah perasaan senang dan tertarik pada suatu obyek, dan 

kesengan itu lalu cenderung untuk memperhatikan dan akhirnya sktif 

berkecimpung dalam obyek tersebut. Seseorang yang berminat terhadap 

sesuatu aktifitas akan memperhatikannya secara konsisten denga rasa 

senang. 

                                                           
11 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakrta, 2010, 

hal.180 
12Djaali, Psikologi Pendidikan, PT. Bumi Akasra, Jakarta, 2008, hal.121 
13Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Kalam Mulia, Jakarta, 2001, hal.91  
14Abdul Rahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikolog: Suatu Pengantar, Prenada 

Media, Jakrat,2004, hal.263  
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Suatu minat dapat diexpresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukan bahwa peserta didik lebih menyukai suatu hal disbanding hal 

lainnnya , dapat pula dimanifestasikan melalui pasrtisipasi dalam suatu 

aktifitas.15 

b. Belajar  

Belajar adalah suatu kegiatan yang berproses dan merupakan unsure 

yang sangan fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang 

kehidupan. Seelah meenjelaskan pengertian minat, berikut ini dikemukakan 

pengertian belajar. Di bawah ini ditemukan beberapa definisi mengenenai 

pengertian belajar, diantaranya: 

1) Menurut Rebber dalam kamusnya Dictionary of Psychology yang 

dikutip oleh Muhibbin Syah dalam buku Psikologi Pendidikan 

membatasi belajar dengan dua macam definisi. Pertama The 

Procces of Acquiring Knowledge, pengertian ini lebih sering 

dipakai dalam pembahasan psikologi kognitif. Kedua yaitu suatu 

perubahan kemampuan bereaksi yang relative langgeng sebagai 

hasil latihan yang keras.16 

2) Menurut Slameto, belajar adalah “Suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

                                                           
15syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 191  
16Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, PT. Remaja Rosdakarya, 

Bandung, cet.14, 2008,hal.91 
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laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.”17 

3) Witting dalam bukunya Psychology Of Learning sebagaimana 

dikutip oleh Muhibbin Syah dalam buku Psikologi Pendidikan 

mendefinisikan :”belajar sebagai perubahan yang relative menetap 

yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu 

organisme sebagai hasil dari pengalaman.18 

4) Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain menjabarkan bahwa: 

 Belajar sebagai proses perubahan prilaku berkat pengalamab dan 

latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, 

baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, 

bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan 

belajar mengajar seperti organisasi pengalaman belajar, mengoleh 

kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar 

kesemuanya termasuk dalam cakupantanggung jawab guru. jadi, 

hakikat belajar adalah perubahan. 19 

Berdasarkan berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan tingkah laku yang disebut sebagai hasil dari suatu pproses belajar 

dari interaksi dengan lingkungan tertentu, keterampilan, sikap dan konsep. 

                                                           
17Slameto,Op.Cit.hal.2  
18Op.Cit,hal.89-90  
19Syaiful Bahru Djamarahdan Aswan Zain,Op.Cit,hal.1  
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Dari beberapa pengertian belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

diatas terdapat unsur kesamaan, yaitu: 

a) Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relative permanen 

b) Perubahan tingkah laku tersebut diperoleh melalui latihan dan 

pengalaman  

c) Aspek yang mengalami perubahan adalah seluruh aspek 

kepribadian, yaitu perubahan fisik dan perubahan psikis.  

Minat merupakan perasaan yang didapat karenaberhubungan 

dengansesuatu. Minat terhadap sesuatu itu dipelajari dan dapat 

mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi peneriman Minat-

minat baru. Jadi, minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan 

cenderung mendukung aktivitas belajar berikutnya. Oleh karena itu minat 

besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar  

Oleh karena itu, dari beberapa defeinsi yang telah dipaparkan diatas 

dapat disimpulkan mengenai minat belajar adalah kecenderungan hati yang 

melibatkanperasaan senang untuk melakukan kegiatan belajar dengan 

harapan dapat memberikan kepuasan terhadap sesuatu yang belum dimiliki 

sebelumnya melalui berbagai macam latihan sehingganhasil akhir dari 

belajar tersebut adalah perubahan tingkah laku yang relative menetap. 

Dengan memperhatikan pengertian minat belajar tersebut, maka 

semakin kuatlah tentang anggapan bahwa minat belajar adalah suatu hal 

yang abstrak (tidak bisa dilihat secara langsung dengan kasat mata), namun 
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dengan memperhatikan dari aktivitas serta hal-hal lain dilakukan oleh 

seseorang minat belajar tersebut bisa diketahui dengan caramenyimpulkan 

dan menafirkannya. 

2. Indikator Minat Belajar 

Indikator menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dapat 

dijadikan sebagai alat mengukr sesuatu.20 

Untuk menentukan indikator minat belajar perlu melihat aspek-aspek  

tentang minat itu sendiri. Dalam bukunya slameto mengatakan minat merupakan 

suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa 

ada yang menyuruh, minat juga dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam 

suatu aktivitas dan seseorang yang berminat cenderung memberikan perhatian 

lebih besar terhadap objek tersebut.21 

Dari pendapat yang dikemukakan Slameto maka dapat dibuat indikator 

minat belajar dalam penelitian ini yaitu: 

a. Rasa suka/Senang 

b. Perhatian Peserta Didik 

c. Ketertarikan Peserta Didik 

d. Aktivitas Peserta Didik 

 

 

 

 

                                                           
20 Anton Mulyono, Op.Cit,hal.253 
21Slameto,Op.Cit,hal.180 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar 

Minat termasuk salah satu factor belajar yang tak lepas dari pengaruh ik diri 

dalam(internal) maupun dari luar (eksternal). Minat ada dalam diri individu atau 

dengan kata lain timbul dari dalam diri individu dengan sendirinya karena naluri 

mausia itu sendiri, terlepas dari keinginan yang mendorong manusia untuk 

bertingkah laku. 

Minat juga timbul karena adanya factor luar yang mendorong seseorang 

untuk betingkah laku, baik rangsangan itu berupa benda-benda yang mempunyai 

hubungan dengan dirinya maupun nilai-nilai yang bermakna. minat tidak berdiri 

sendiri, melainkan timbul dengan adanya kebutuhan psikis. 

Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa minat itu merupakan suatu 

dorongan yang timbul dalam waktu luang maupun pada wkatu-wakyu tertentu 

karena adanya suatu kebutuhan dalam diri individu. 

Nasution dalam bukunya “asas-asas mengajar”, mengatakan bahwa minat 

dapat dibangkitkan dengan cara-cara sebagai berikut: 

1) Membangkitkan suatu kebutuhan( kebutuhan untuk mendapatkan 

penghargaan) 

2) Menghubungkan pengalaman masa lalu 

3) Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. 
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4) Menggunakan berbagai bentuk mengajar (diskusi, kerja kelompok), 

membaca, demonstrasi dan sebagainya. 22 

Pendapat diatas menjelaskan bahwa minat timbul dengan sendirinya karena 

ada semacam reaksi yang menuntut terpenuhinya kebutuhan seseorang. 

disamping itu adakalanya minat timbul karena factor-faktor eksternal yaitu 

situasi yang diciptakan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi minat yaitu lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Untuk lebih jelasnnya maka akan dijabarkan mengenai 

factor-faktor ekternal tersebut. 

a. Lingkungan Keluarga  

Lingkungan keluarga merupakan salah satu factor yang dapat 

mempengaruhi timbulnya minat seseorang terhadap sesuatu, karena keluarga 

merupakan lingkungan pertama manusia pertama menerima pendidikan. 

Keluarga yang patuh dan taat terhadap perintah agama dan terbiasa hidup  

dalam bimbingan yang baik, maka memberib kemungkinan seseorang yang 

ada dalam keluarga tersebut berminat untuk lebih baik dan mendalam. 

b. Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua manusia menerima 

pendidikan dan merupakan lembaga ilmu pengetahuan yang mengajarakan 

berbagai pelajaran yang tidak didapat dalam keluarga. Berdasarkan pelajaran 

                                                           
22S.Nasution, Asas-Asas Mengajar, Jenars,Bandung, Cet ke7, 2003, hal.85 
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yang pernah didapat menjadi sejumlah pengalamn yang besar pengaruhnya 

terhadap proses belajar selanjutnya. Minat dan sikap seseorang yang pernah 

mengakami pendidikan akan berbeda sikap dan minatnya terhadap sesuatu. 

Sebagaimana dikatakan oleh Sarlito Wirawan Sarwono bahwa “ Sikap 

merupakan kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap 

hal- hal tertentu”.23 Dengan demikian pengalaman yang lalu bila ada 

hubunganhya dengan yang baru akan menimbulkan motif untuk menaruh 

minat terhadap sesuatu. 

c. Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan Mayarakat adalah suatu lingkungan yang sangat luas yang 

dapat dipengaruhi kepribadian seseorang untuk cenderung kearah sesuatu, 

baik yang bersifat positif maupunyang bersifat negative. seseorang dapat 

berbuatdan bergaul terhadap sesamanya dengan bebas tanpasuatu 

peraturansekoalh dan keluarga dalam lingkungan masyarakat.24 

 

C. Sejarah Kebudayaan Islam 

1. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam 

Setiap bangsa didunia mempunyai sejarahnya sendiri. Sejarah adalah 

pengetahuan tentang seluruh perbuatan manusia pada masa llampau. Pengertian 

ini tersusun berdasarkan peninggalan- peninggalan berbagai peristiwa. 

                                                           
23Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, Bulan Bintang, Jakarta, Edisi 

Revisi, 2005,hal.94  
24Sanapih Faeso, Sosial Pendidikan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet 16, 2000.hal.85  
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Peninggalan- peninggalan itu disebut sumber sejarah. Ilmu yang mempelajari 

sumber-sumber itu dan menyusunya menjadi suatu kisah sejarah yang disebut 

ilmu sejarah. Sejarah kebudayaan islam merupakan berita atau crita masa lalu 

yang memilikiasal muasal tertentu. Sementara semua peristiwa baik yang 

menyangkut pemikiran, politik, ekonomi, terknologi dan seni dalam sejarah islm 

disebut sebagi kebudayaan.25 

Adapun pengertian tentang Sejarah Kebudayaan Islam adalah: 

a. Keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan 

Islam dari masa ke masa. 

b. Cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan pendidikan islam, baik secara konsepsi ataupun institusi 

dan oprasionalisai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini.26 

Mata pelajaran SKI dalam kurikulum madrasah addalah salah satu bagian 

mata pelajaran PAI yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami,menghayati, Sejarah Kebudayaan Islam, yang kemudian 

menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran,latihan, penggunaan, pengamatn dan pembiasaan. 

Sejarah merupakan pelajaran penting untuk dipelajari karena sejarah 

menyimpan sebuah niali dan pelajaran bagi manusia dimasa kini. Hal ini  sejalan 

dengan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 111: 

                                                           
25 M.Hanafi, Sejarah kebudayaan Islam, Departemen Agama RI,Jakarta,2009, hal 4 
26 Zuhairini, Dkk,Sejarah Pendidikan Islam, Bumi Aksara,Jakarta,2008,hal 2. 
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Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa kisah-kisah terdahulu merupakan 

pengajaran utuk orang yang berakal demi ari esok yang lebih baik. Jadi sejarah 

merupakan hal yang penting untuk dielajari karena mengandung pesan-pesan dan 

nilai-nilai yang mendidik bagi manusi yang mau mempelajarinya. Oleh karena 

itu dalam tema-tema tertentu indicator keberhasilan belajar akan sampai pada 

pencaaian ranah afektif. Jadi SKI tidak saja merupakan Transfer of Konowledge 

tetapi juga merupakan pendidikan nilai. 

  

2. Fungsi Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  

Adapun fungsi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah: 

a. Fungsi Edukatif 

 Melalui sejarah peserta didik ditanamkan menegakan nilai, prisip,sikap, 

hidup yang luhur dan islami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 

b. Fungsi Keilmuan 

 Peserta didik memperoleh pengetahuan yang memadainyantang masa 

lalu islama dan kebudayaannya. 

c. Fungsi Transformasi 
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 Sejarah merupakan salah satu sumber yang sangat penting dalam 

rancang transformasi masyarakat.27 

3. Tujuan Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setalah sesuatu usaha atau 

kegiatan selesai. 28Zakiah Darajat dalam bukunya metodik khusus pengajaran 

agama Islam mengemukakan bahwa diliat dari ruang lingkup pembahasannya, 

pengajaran agama Islam yang dilaksanakan terdiri dari sejumlah mata pelajaran, 

diantaranya adalah sejarah Islam. Sehingga tujuan dari pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam secara umum adalah sama dengan tujuan pendidikan atau 

pengejaran agama islam , yaitu untuk menumbhkan, memupk, mengembangkan, 

memelihara yang akan membentuk insan kamil.29 

 

4. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Selama ini serig kali Sejarah Kebudayaan Islam hanya dipahami sebagi 

sejarah tentang Kebudayaan Islam saja. Dalam kurikulum ini Sejarah 

Kebudayaan Islam dipahami sebagi sejarah tentang agama islam dan 

kebudayaan. Oleh karena itu kurikulum ini tidak saja menampilkan sejarah 

keskuasaan atau sejarah raja- raja, tetapi jga akan diangkat sejarah perkembangan 

ilmu agama, sains, dan teknologi dalam islam. Actor sejarah yang diangkat tidak 

saj nabi, sahabat dan raja, tetapi akan dilengkapi ulama, intelektual, dan filosofi, 

                                                           
27 Departemen Pendidikan Agama RI, Pedoman Khusus Sejarah Kebudayaan Islam, 

Departemen Pendidikan Agama, Jakarta, 2004, hal 2 
28 Zakiah Darajat,dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara,Jakarta,2006, h 29 
29 Ibid, hal 30-31 
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faktor- faktor sosial pu dapat dimunculkan untuk meneympurnakan pengetahuan 

pesera didik tentang sejarah Kebudayaan Islam, 

Kurikulum Sejarah Kebudayaan Islma dirancang secara sistemmatis 

berdasarkan peristiwa dan periode sejarah yang ada, yakni : 

a. Ditingkat MI dikaji tentang Sejarah Arab Pra Islam, Sejarah Rasulullah 

SAW, dan Khulafa’ar-Rasyidin 

b. Di tingkat MTS dikaji tentang dakwah Rasulullah Khulafaur Rasyidin, 

Dinasti Umayah, Abasiyyah, al Ayubiyyah, dan penegnalan islam di 

Indonesia. 

c. Di Tingkat MA dikaji tentang sejarah Peradaban Islam di Andalusia, 

gerakan pembaharuan didunia Islam, dan perkembangan Islam di 

Indonesia. 

 

5. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

a. Perencanaan  

Pada perencanaan ini peneliti menyusun perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Pekerjaan Rumah (PR), dan membuat lembar pengamatan aktivitas guru 

dan siswa. 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan dilakukan pada proses pembelajaran secara 

terstruktur sesuai dengan silabus  dan  RPP. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap proses pelaksanaan 

pembelajaran guru adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Pendahuluan 

 Guru memasuki kelas dan memberikan salam kemudia 

memulai pelajaran  dengan membaca doa 

 Guru mengistruksikan kepada peserta didik untuk membaca 

salah satu surat pendek selama 5menit sampai 10 menit 

 Menjelaskan materi yang akan diajarkan beserta kompetensi 

dasar yang akan dicapai 

2) Kegiatan Inti 

 Guru mencatat materi tentang dipapan tulis. 

 Siswa mencatat rangkuman yang dicatatkan oleh guru 

 Guru mempraktekan materi yang telah dirangkum dan siswa 

menyimak setelah itu guru mengistrusikan kepada siswa untuk 

membaca materi tersebut 

3) Kegiatan Penutup 

 Guru menyimpulkan materi 

 Memberi tugas siswa  

 Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan membaca salam 

sebagai kalimat penutup. 

c. Evaluasi  
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Sekalipun tidak selalu sama, namu pada umumnya para pakar dalam 

bidang evaluasi pendidikan merici kegiatanhasil evaluasi hasil belajar 

kedalam enam langkah pokok. 

Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, harus disusun lebih dahulu 

perencanaan secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi hasil belajar 

itu pada umumnya mencangkup enam jenis kegiatan yaitu,: 

1) Merumuskan tujuannya 

2) Menetapkan aspek yang akan di evaluasi 

3) Memilih dan menentukan teknik yasng akan dipergunakan di dalam 

eveluasi 

4) Menyusun alat  pengukur yang akan digunakan 

5) Menentukan tolak ukur  

6) Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

(PTK). Istilah PTK dalam bahasa Inggris clasroom Action research ( CAR) yaitu 

sebuah tindakan kelas yaitu sebuah kegaiatan penelitian yang dilakukan dikelas.1 

Penelitian Tindakan Kelas dapat didefinisikan sebagai suatupenelitian tindakan 

yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti dikelasnya atau 

bersama sama dengan orang lain. 

Fokus PTK terletak pada Peserta didik atau PBM  yang terjadi dikelas. 

Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi 

dikelas dan meningkatkan kegiatan nyata guru  dalam kegiatan pengembangan 

profesinya.2 

Penelitian Tindakan Kelas sebagaimana penelitian lainnya, memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Shumsky dan Suwarsih dalam Kunandar menyatakan 

bahwa: 

a. Kelebihan PTK adalah sebagi berikut: 

1) Kerjasama dalam PTK menimbulkan rasa memiliki 

                                                           
1Suharsimi Arikunto dkk,Penelitian Tindakan Kelas, PT Bumi Aksara, jakarta,2008,hlm 2 
2Kunandar , Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas,Jakarta, Rajawali Press,2009,hlm45 
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2) Kerjasama dalam PTK mendorong kreativitas dan pemikiran kritis 

dalam hal ini guru yang sekaligus sebagai peneliti 

3) Melalui Kerjasama, kemungkinan untuk berubah meningkat 

4) Kerjasama dalam PTK meningkatkan kesempatan dalam 

menyelesaikan yang dihadapi 

b. Sementara itu, kelemahan PTK adalah sebagai berikut; 

1) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar PTK 

pada pihak peneliti 

2) Berkenaan dengan waktu, Karena PTK memerlukan komitmen 

peneliti untuk terlibat dalam prosesnya, factor waktu ini dapat 

menjadi kendala yang cukup besar.3 `  

Ciri khusus dari PTK adalah adanya tindakan (action) yang nyata. 

Tindakan itu dilakukan pada situasi alami ( bukan dalam laboratorium) 

dan ditunjukan untuk memcahkan masalah.4 

 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya Penelitian Tindakan Kelas  bersifat Partisifatif dalam 

arti bahwa peneliti terlibat dalam penelitian, bersifat kolaboratif karena 

melibatkan orang lain dalam penelitiannya. 

 

 

                                                           
3 ibid hal.69-70 
4 Arikunto dkk, Op.Cit, hal.62  
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B. Obyek dan Subyek Penelitian 

Subyek  penelitian ini adalah peneliti sendiri dan Sedangkan obyek penelitiannya 

adalah peserta didik kelas IV di MII Ujung Bom Bandar Lampung. 

 

C. Langkah – langkah Penelitian Tindakan Kelas 

Dalam penelitian ini peneliti berencana menggunakan model Suharsimi 

Arikunto, yaitu dua siklus, namun jika dua siklus belum menujukanpeningkatan 

aktivitas maka ditambah siklus lagi.5 Siklus tersebut sebagaimana digambarkan pada 

skema gambar dibawah ini : 

SIKLUS 1: 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah persiapan yang dilakukanuntuk pelaksanaan PTK. 

Rencana pelaksanaan PTK mencangkup kegiatan antara lain: 

a. Mempersiapkan silabus dan RPP yang akan digunakan 

b. Membuat desain pembelajaran yang menggunakan media film 

c. Menyiapkan sumber belajar berupa LCD, pengeras suara, dan buku 

paket 

d. Mempersiapkan lembar observasi untuk mengetahui minat belajar 

peserta didik. 

 

 

                                                           
 5 Suharsimi Arikunto, Op Cithlm.20 
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2. Tindakan 

Pada tahap ini pelaksanaannya didasarkan pada rencana pembelajaran yang 

disusun sebelumnya dengan kegiatan sebagi berikut: 

a. Melaksanakan pembelajaran dengan desain menggunakan media film 

dan metode yang disesuaikan berdasrkan RPP 

b. Pendidik menyiapkan alat-alat yang mengondisikan keadaan kelas 

c. Pendidik memutar fim yang telah disipkan sesuai dengan materi 

d. Pendidik memrintahkan kepada masing-masing peserta didikuntuk 

melihat dan mencermati poin-poin penting yang terdapat pada film 

e. Pendidik meminta peserta didik berdiskusi secra kelompok berdasrkan 

hasil catatan tentang poin-poin secra individual 

f. Peserta didik bertanya jawab terhadap hasil diskusinya 

g. Pendidik melakukan klarifikasi dan menyimpulkan materi 

h. Melakukan evaluasi pembelajaran guna mengetahui sejauh man tingkat 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan 

3. Observasi 

Observasi adalah prosedur perekaman data mengenai proses dan produk dari 

implementasi tindakan yang dirancang. Penggunaan instrument yang telah 

disiapkan sebelumnya perlu diungkap secara rinci dan lugas termasuk cara 

perekamannya.6 

 

                                                           
6Kunandar, Op.Cit, hal 129  
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4. Refleksi 

Refleksi adalah uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan 

dan refleksi berkaitan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang 

dilaksanakan, serta criteria dan rencana bagi siklus berikutnya.7 

 

SIKLUS II 

1. Revisi Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus ke II ini berdasarkan hasil dari 

reflekdi dari siklus I yang dilakuakn oleh peneliti. Dalam perbaikan 

perencanaan ini dilakukan penyempurnaan untuk tindakan siklus II agar 

berjalan lebih baik 

2. Tindakan  

Pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan rencana tindakan yang telah 

direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II berdasrkan 

hasil refleksi pada siklus I . 

3. Observasi 

Pengamatan dilakukan oleh observer dipandu dengan lembar observasi. 

Observasi dilaksanakan dengan instrument berupa lembar observasi untuk 

mengetahui sejauh mana minat belajar peserta didik dalam meningkatkan 

iminat belajr melalui penggunaan media film. 

 

                                                           
7Ibid,hal 130  
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4. Refleksi  

Seluruh data yang diperoleh kemuadian di analisis dan dioalh kembali. Hasil 

refleksi II selanjutnya dibandingkan dengan hasil refleksi pada siklus I, 

apakah ada peningkatan atau penurunan. 

Siklus tersebut sebagaimana digambarkan pada skema gambar dibawah ini : 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas maka digunakan teknik 

pengumpulan data yang meliputi sebagai berikut: 

                                                           
8 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 104. 

Perencanaan Tindakan 

SIKLUS I  Refleksi Pelaksanaan Tindakan 

Pengamatan  

Perencanaan Tindakan 

SIKLUS II Refleksi Pelaksanaan Tindakan 

Pengamatan  

Dst 
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1. Metode observasi 

Observasi sebagai tehnik pengumpuan data mempunyai ciri spesifik bila 

dibandingan dengan tehnik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau 

wawancara dan kuesioner selalu beromunikasi dengan orang,maka observasi 

tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada obyek-obyek alam yang lain.9 

Selanjutnya berdasarkan jenisnya,observasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

a. Observasi langsung,yaitu observasi yang dilakukan dimana peneliti 

berada bersama objek yang diselidiki. 

b. Observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya dilakukan 

melalui film,rangkaian slide, atau rangkaian foto.10 

Dari jenis observasi tersebut, peneliti menggunakan observasi langsung.Jenis 

observasi ini digunakan penulis guna untuk mengumpulkan semua data yang 

berkaitan dengan penelitian. 

Instrument yang digunakan dalam observasi adalah lembar observasi minat 

belajar peserta didik. Dalam lembar observasi dicantumkan beberapa indikator 

minat belajar peserta didik yang akan dianalisis.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Sugiyono, metode penelitia Pendidikan,Alfabeta,Bandung,2010 hal 5 
10Nurul Zuriyah,Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan,Bumi Aksara,Jakarta,hlm 173 
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Tabel 2 

Kisi-kisi lembar Observasi Minat Belajar Peserta Didik 

 
No.  Aspek Indikator Sub Indikator 

1. Hadir dalam pembelajaran 

2. Antusias dalam mengikuti 

pembelajaran 

3. Tidak ada rasa terpaksa dalam 

mengikuti pembelajaran 

4. Adanya usaha untuk menerapkan 

pengetahuan yang di dapat dalam 

kehidupan sehari-hari 

5. Adanya ambisi  pribadi yang besar 

dalam meningkatkan prestadi diri 

dalam belajar 

1. Fokus memperhatikan penjelasan 

guru 

2. Mendengarkan dan mencatat materi 

yang dijelaskan  

3. Adanya respon dari siswa ketika guru 

menjelaskan dan bertanya tentang 

materi 

4. Usaha peserta didik untuk memahami 

materi 

5. Selalu berusaha untuk mencapai hasil 

yang maksimal 

1. Merasa tertarik jika guru 

memberikan tugas 

2. Mengerjakan tugas yang dikerjakan 

3. Kualitas tugas yang dikerjakan 

4. Berani mengajukan pendapat 

5. Adanya keinginan untuk mempelajari  

materi itu kembali 

1. Menjaga ketenangan kelas 

2. Aktif dalam diskusi kelompok 

3. Member gagasan yang cemerlang 

4. Mengerjakan tugas latihan dengan 

tepat waktu 

5. Tidak segan bertanya kepada guru 11 

 

 

 

 

                                                           
11 Http://Ardhana12. Wordpress. com 

http://ardhana12/
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Tabel 3 

Pedoman Observasi Minat Belajar Peserta Didik 

 

No. Aspek 
Indikator 

Sub Indikator 
Jumlah 

1 2 3 4 5 

Perasaan Suka/ Senang       

Perhatian Peserta Didik       

Ketertarikan Peserta 

Didik 

      

Aktivitas Peserta Didik       

 

Skala Penilaian Aspek Minat Belajar Peserta Didik12 

Skala 5 Kategori Sangat Baik dengan persentase 81-100% 

Skala 4 Katgori Baik dengan persentase 61-80% 

Skala 3 Kategori Sedang dengan persentase 40-60% 

Skala 2 kategori Kurang dengan persentase 21-40% 

Skala 1 kategori sangat Kurang dengan persentase 1-20% 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu itu 

dilakukan dua pihak yaitu pewancara yang mengajuan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberian jawaban atas pertanyaan itu.13 

Adapun wawancara  ini ditunjukin kepada pendidik dan juga kepada peserta 

didik untuk mendapatkan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti 

tentang penggunaan media film dalam pembelajaran SKI. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah alat mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan,transkip buku,surat kabar,majalah,peraturan,notulen 

rapat,dan sebagainya.14 

                                                           
12 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, PT Remaja Rosdakarya ,Bandung 

,2009, hlm 106 
13Lexi J Moeloeng,metodologi penelitian kualitatif,PT Remaja Rosdakarya, Bandung,2011 

hlm186 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana 

untuk mendapatkan data tentang minat belajar siswa mata pelajaran SKI  yang 

meliputi arsip-arsip,dokumen resmi serta foto dan tentang gambaran umum 

sekolah. 

 

E. Teknik Analisa data  

a. Analisis data kualitatif 

Data yang berhasil dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode analisis dari Miles dan 

Huberman15. Secara jelas analisis data terdiri dari tiga tahapan kegiatan yaitu: 

1) Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih, dan memfokuskan 

data pada hal-hal yang penting, sehingga memberikan gambaran yang 

jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. 

2) Penyajian Data (data display) 

Setelah dilaksanakan reduksi data, maka selanjutnya barulah dilakukan 

penyajian data. Penyajian data adalah proses untuk menyusun, 

mengorganisasikan data supaya lebih mudah untuk dipahami. Penyajian 

data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, dan 

sejenisnya. 

                                                                                                                                                                      
14Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendeatan Pratik,Rineka Cipta, Jaarta, 2010, 

hlm 274 
15 Sugiyono, Op.Cit, h. 247-252 
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3) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) 

 Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan suatu temuan baru. Temuan 

ini juga merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sesuatu untuk 

mengungkap hal yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga jadi 

jelas yang bisa berupa teori, hipotesis,dan interaksi. 

 

b. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis  data  observasi  minat  belajar  siswa  dilakukan  dengan  langkah-

langkah sebagai berikut:   

a. Memberikan kriteria pemberian skor terhadap masing-masing diskriptor 

pada setiap indikator minat belajar siswa yang diamati.  

b. Menjumlahkan skor untuk masing-masing indikator minat belajar siswa 

c. Mempersentasekan skor minat belajar siswa pada setiap indikator yang 

diamati dengan menggunakan rumus:16 

NP =
R

SM
 x 100% 

Keterangan:  

NP    =  Nilai persen yang dicari atau diharapkan  

R     =  Skor mentah yang diperoleh siswa  

SM    =  Skor maskimum ideal dari tes yang bersangkutan  

100   Bilangan tetap 

 

                                                           
16 Ngalim Purwanto, Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h.102 
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F. Indikator Keberhasilan Penelitian 

1. Dalam penelitian tindakan kelas ini penulis berencana menggunakan dua 

siklus, namun jika dua siklus belum menunjukan peningkatan aktivitas maka 

ditambah siklus lagi 

2. Dalam peningkatan minat belajar peserta didik kelas IV pada mata pelajaran 

SKI di MII Ujung Bom Bandar Lampung telah ditetapkan indikator 

keberhasilan oleh peneliti bersama kolaborator yaitu 75% .artinya Penelitian 

ini dikatakan berhasil apabila rata-rata persentase indikator minat belajar 

siswa pada lembar observasi mencapai 75%. 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil  Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Ujung Bom Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdiri ya MII Ujung Bom Bandar Lampung 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor  2 Tahun  1998 tentang sistem 

Pendidikan Nasional, ditetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan 

pancasila dan UUD bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan kehidupan manusi Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya yang terancana, teraarah, 

terpadu dan berkesinambungan. Salah satu upaya itu adalah senantiasa 

melakukan perbaikan dilembaga pendidikan, termasauk MI. Sehubungan hal itu 

MI Ujung Bom  Bandar Lampung tidak ingin krtinggalan ikut serta dalam 

memperbaiki kualitas pendidikan dilingkungan madrasah. Ini mengingat 

sebagian masyarakat masih memiliki pemikiran yang keliru bahwa madarasah 

adalah lembaga pendidikan yang terbelakang ditinjau dari banyak aspek, 

diantaranya; aspek SDM, sarana prasarana, kurikulum, input dan output peserta 

didik dan pengelolaan madrasahnya. Anggapan ini justru semakin memacu MII 
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Ujung Bom Bandar Lampung untuk terus berbenah da mensosialisasikan kepada 

masyarakat bahwa pemikiran yang keliru itu tidak seluruhnya benar.  

MII ujung Bom diaktifkan pada tanggal 18 Mei 1979 berada dibawah 

naungan Yayasan Yatim Piatu Nelayan yang dketuai oleh Nurhasanah,A.Md. 

Sejak berdirinya hingg sampai sekarang , MI Ujung Bom telah dipimpin 

oleh kepala madrasah selama beberapa kali. Secara berurut. Berikut ini nama 

kepala madrasah dan masa tugasnya: 

1. Bp Jubaidi (1968-1976) 

2. Bp Suherman( 1976- 1983) 

3. Bp Drs. Tajeri (1983- 1989) 

4. Bp Suhandi S.Ag (1989-1996) 

5. Bp Tarjono S.Ag (1996-1998) 

6. Shinta Ayuningtyas S.Ag ( 1998-2014) 

7. Hepayanti S.Pd.I (2014) 

8. Drs.Tajeri (2015 sampai sekarang).1 

 

2. Letak Geografis MII Ujung Bom Bandar Lampung 

Adapun letak geografis MII Ujung Bom Bandar Lampung terletak di jalan 

Ikan Bawal no.26 Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar 

Lampung. MII Ujung Bom dibangun diatas lahan seluas 450 m2 dengan SK 

                                                           
1 Profil Madrasah MII Ujung Bom Bandar Lampung,Dokumentasi,22 Agustus 2016. 
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Pendirian Mh/5/SK/PP-004/770/1992 dengan status gedung permanen.2 Gedung 

MII Ujung Bom letaknya tidak jauh dari tempat pelelangan ikan atau yang sering 

disebut masyarakat Bandar Lampung sebagai  daerah Gudang Lelang. 

3. Visi Misi MI Ujung Bom Bandar Lampung 

a. Visi : manjadi lembaga pendidikan yang islami 

b. Misi : Berpacu menambah ilmu 

c. Tujuan : menyiapkan lulusan yang cerdas, sholeh dan optimis menatap 

masa depan.3 

4. Keadaan Guru MII Ujung Bom Bandar lampung 

Hingga saat ini MII Ujung Bom Bandar Lampung memiliki 19 guru. 

Gambaran guru dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4 

Keadaan Guru MII Ujung Bom Bandar Lampung 

 

No Nama L/P Jabatan Ket 

1 Drs. Tajeri L Kepala Madrasah GT 

2 Hepayanti, S.Pd.I P Guru Kelas GT 

3 Sri Emiyati,S.Pd.I P Guru Kelas GT 

4 Zahro P Guru SKI GT 

5 Adhariana,S.Pd.I P Guru Kelas GT 

6 Yulinar,S.Pd, SD P Guru Kelas GT 

7 Nurlela,S.Ag, S.Pd.I P Guru Kelas GT 

8 Tri Handayani,S.Pd.I P Guru Kelas GT 

9 Yani Yuliyanti,S.Pd.I P Guru Kelas GT 

10 Mutmainah,S.Pd P Guru Kelas GT 

11 Arma Yurida,S.Pd P Guru Qur’an Hadits GT 

12 Ade Wawan,S.S L Guru Kelas GT 

13 Soliha,S.H P Guru Kelas GT 

                                                           
2 Profil Madrasah MII Ujung Bom Bandar Lampung,Dokumentasi,22 Agustus 2016 
3 Profil Madrasah MII Ujung Bom Bandar Lampung,Dokumentasi,22 Agustus 2016 
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14 Siti Nuraini,SKM P Guru Kelas GT 

15 Vita Putri Pratiwi,S.Pd P Guru Kelas GT 

16 Optira Ayu Pamungkas,S.Pd P Guru Kelas GT 

17 Ecin Karwati,S.Pd P Guru Kelas GT 

18 Aang Tajerin,S.E L Guru B.Arab GT 

19 Nurhudawati,S.Pd P Guru Kelas GT 

Sumber Data: Dokumentasi Data Guru MII Ujung Bom Bandar Lampung4 

5. Keadaan Peserta Didik MII Ujung Bom Bandar Lampung 

Peserta didik MII ujung Bom sebagian besar adalah anak dari para nelayan 

sekitar yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Peserta didik di MII Ujung 

Bom sebagian besar pula adalah anak-anak yang bisa dikatakan kurang dalam 

tingkat ekonomi maupun agama, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor keluarga 

serta lingkungan sekitar yang kurang terhadap pengetahuan agama. 

Jumlah  Peserta didik MII Ujung Bom Bandar Lampung tahun ajaran 2016-

2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ajaran berikut ini: 

Tabel 5 

Keadaan Peserta Didik MII Ujung Bom Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 1A 15 14 29 

2 1B 15 12 27 

3 2A 14 15 29 

4 2B 14 16 30 

5 2C 14 14 28 

6 3A 16 12 28 

7 3B 16 12 28 

8 3C 15 12 27 

9 4A 14 15 29 

10 4B 20 12 32 

                                                           
4Data Guru MII Ujung Bom Bandar Lampung, 22 Agustus 2016 
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11 4C 16 14 30 

12 5A 13 22 35 

13 5B 17 18 35 

14 6A 14 14 28 

15 6B 14 14 28 

    Sumber: Dokumentasi Keadaan Peserta Didik5 

6. Sarana dan Prasarana MII Ujung Bom Bandar Lampun 

Sarana dan prasarana saat sampai ini masih perlu penambahan dan 

peningkatan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas madrasah dimasa yang 

akan datang, sesuai tuntuntan perkembangan pendidikan dimasa sekarang dan 

masa yang akan datang. 

 

B. Penggunaan Media Film pada Mata Pelajaran SKI 

Pelaksanaan tindakan kelas ini dilaksanakan setiap hari selasa jam ke-3 yatu 

pukul 08.30 sampai 09.50. penelitian pada mata pelajaran SKI dikelas IVB  di MII 

Ujung Bom Bandar Lampung dilakukan sebanyak 2 siklus, setiap siklus dilakukan 

selama 2 kali pertemuan. Siklus 1 pertemuan ke-1 dilakukan Selasa, 23 Agustus 

2016, siklus 1 pertemuan ke 2 dilaksanakan Selasa 30 Agustus 2016, siklus II 

pertemuan ke 1 dilaksanakan Selasa 6 September 2016, siklus ke II pertemuan ke-2 

dilaksanakan selasa 13 September 2016. 

Dalam PTK membutuhkan data awal sebagai dasar inuk melaksanakan 

penelitian, maka dari itu peneliti mengadakan prasurvey pada hari Selasa 16 Februari 

2016, peneliti melakuakan pemeriksaan lapangan dan mangamati peserta didik dalam 

                                                           
5 Data Murid MII Ujung Bom Bandar Lampung, 22 Agustus 2016 
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pembelajaran SKI tanpa penggunaan media film dengan menggunakan lembar 

observasi yang memuat indicator minat belajar, dimana pendidik hanya menjelaskan 

materi saja tanpa alat bantu berupa media film, dari hasil pengamatan dapat diketahui 

bahwa minat belajar peserta diidk pada mata pelajaran SKI sangatlah rendah, terbukti 

dari persentase rata-rata minat peserta didik hanya mencapai 39%. 

Untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dibutuhkan media atau alat 

bantu yang dapat membantu guru dalam meningkatkan minat untuk belajara peserta 

didik dalam mata pelajaran SKI yang cenderung membosankan, cara membangkitkan 

yang tepat adalah dengan memberikan apa yang mereka sukai dan inginkan, 

berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik bahwa peserta didik menyukai 

film, hal ini yang ingin digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan media film dalam 

pembelajaran SKI, agar tercipta sebuah proses pembelajaran yang aktif dan tidak 

menjenuhkan. 

Berdasarkan data- data yang telah di dapat dari hasil prasurvey, maka 

pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan, penggunaan media film akan diterapkan 

pada mata pelajaran Khulafaur Rasyidin. 

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan I 

Hal- hal yang dipersiapkan peneliti dalam pembelajaran siklus pertama 

ialah: 

1) Mempersipkan Silabus 

2) Menetukan Kompetendi Dasar yang Akan dicapai 
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3) Menyusun RPP yang akan digunakan mengenai materi khulafaur 

Rasyidin 

4) Membuat desain pembelajaran Khulafaur Rasyidin menggunkan 

media film 

5) Mempersipkan materi yang akan diajarkan kepada pesera didik 

6) Menyiapkan sumber belajar berupa LCD dan buku paket 

7) Mempersiapkan lembar observasi untuk mengetahui minat belajar 

peserta didik 

b. Tindakan Siklus I 

Pertemuan siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan dan dilaksanakan pada 

hari Selasa tanggal 23 dan 30 Agustus yaitu pukul 08.30- 09.45 dan 

dihadiri oleh seleuruh peserta didik yang berjumlah 30 peserta didik, 

disini peneliti sebagai pengamat (observer) dalam pembelajaran dan 

guru sebgai pengajar, guru disini memberikan materi dengan 

menggunakan desain pembelajaran menggunkan media film, dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

a) Kegiatan Awal : 

1) Guru membuka pelajaran dengan salam, do’a serta 

pemeriksaan kehadiran peserta didik melalui absendi dengan 

mengkondisikan semua peserta didik untuk siaap belajar. 
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2) Guru menjelaskan indikator yang harus dicapai dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu prestasi yang akan dicapai Khulafaur 

Rasyidin. 

b) Kegiatan Inti 

1) Setelah menyiapkan LCD dan pendidik memutar film tentang  

Khulafaur Rasyidin 

2) Masing- masing peserta didik diminta memperhatikan film 

yang diputar dan mencatat poin- poin penting yang ada didalam 

film. 

3) Kemudian setelah menyaksikan film dan pendidik membagi 

peserta didik menjadi beberapa kelompok dan meminta peserta 

didik mendiskusikan prestasi Khulafaur Rasyidin dan 

mengambil hikmah dan mengaitkannya dengan masa sekarang, 

4) Setelah selesai diskusi peseta didik memaparkan hasil 

diskusiya, dipeserta didik dipersilahkan untuk bertanya jawab. 

5) Pendidik memberikan pertanyaan lisan terhadap beberapa 

peserta didik . 

6) Pendidik memberikan penguatan materi dan klarifikasi. 

c) Kegiatan Akhir 

1) Guru menyimpulkan materi kemudian memberikan evaluasi 

2) Guru mnutup pelajaran, berdoa dan diakhiri denga salam. 
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c. Observasi Siklus I 

Selama proses pembelajaran SKI dengan menggunakan media film 

berlangsung terdapat beberapa catatan lapangan yaitu:  

Tabel 6 

Catatan Lapangan Siklus I 

 

Siklus I Catatan Lapangan 

Pertemuan ke 1 dan 

2, hari Selasa jam 

08.50- 09.50, tanggal 

21 dan 28 Agustus 

2016 

1. Guru masih terlihat belum terbiasa 

menyiapkan pembeljaran dengan media 

modern (LCD) sehingga membuang 

banyak waktu 

2. Peserta didik terlihat antusias dalam 

menonton film. 

3. Ketika guru menjelaskan materi masih 

terlihat peserta didik yang mengobrol 

4. Ketika berdiskusi masih banyak peserta 

didik yang terlihat main- main 

5. Ketika guru mempersilahkan peserta didik 

untuk bertanya, pada awalnya peserta didik 

ter;ihat ragu- ragu ingin bertanya tetapi 

setelah guru member motivasi untuk 

peserta didik , akhirnya beberapa peserta 

didik mulai berani bertanya. 

6. Pada saat melakukan tes lisan guru 

bertanya kepada tiga orang peserta didik, 

dua orang peserta didik dapat ,enjawab 

dengn tepat satu peserta didik kurang tepat 

dalam menjawab 

7. Dari hasil tugas yang dibuat peserta didik 

sudah cukup memuaskan tetapi masih ada 

beberapa hasil dari tugas peserta didik 

yang belum memuaskan 

 

Berdasarkan  hasil pengamatan dan catatan lapangan, diketahui 

bahwa minat belajar peserta didik sudah mulai membaik. Ini dapat 

dilihat dari lembar observasi peserta didik yang menunjukan bahwa 
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adanya peningkatan minat belajar peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Akan tetapi, masih ada beberaa peserta didik yang 

menunjukan indikasi kurang berminat, contohnya mengobrol dengan 

teman, tidak mengerjakan tugas yang diberikan, hal ini disebabkan guru 

kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran, masih banyak juga 

anak yang bingung tentang film yang ditayangkan apa yang harus 

mereka catat, cermati dan amati dari sebuah film tersebut. 

Pada siklus ini, pembelajaran dengan menggunakan media film 

sudah menunjukan adanya peningkatan minat belajar peserta didik 

sebesar 14% dari persentase awal artinya bahwa penggunaan media film 

telah memiliki dampak yang baik dalam  meningkatkan  minat belajar 

peserta didik walaupun peningkatan yang terjadi belum maksimal. 

Untuk melihat distribusi minat belajar peserta ddik dalam pelajaran 

SKI pada siklus I dapat dilihat dari tabel berikut ini.:  

Tabel 7 

Distribusi Minat Belajar Peserta Didik Kelas IV  

Mata Pelajaran SKI Siklus I 

 

NO NAMA 

INDIKATOR YANG 

DIAMATI ∑ NILAI KET 

1 2 3 4 

1. Aan Saputra 2 3 2 3 10 50% S 

2. Akmal Paisal 1 2 1 2 6 30% K 

3. Angga Irahim 2 2 2 3 9 45% S 

4. Arya Gading 3 3 2 3 11 55% S 

5. Bizarli 1 2 1 3 7 35% K 

6. Desilia 4 4 3 4 15 75% B 

7. Delvia Sapitri 2 2 1 2 7 35% K 
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8. Deviana 3 3 3 3 12 60% S 

9. Dorif Pirnanda 3 4 3 4 14 70% B 

10. Eli Safitri 2 3 2 3 10 50% S 

11. Fenti Lestari 4 3 3 4 14 70% B 

12. Hardiansyah 2 2 2 2 8 40% K 

13. Ilham Rahman 3 3 2 3 11 55% S 

14. Jepri Albuhori 3 3 2 4 12 60% S 

15. Lidia Gustina 3 3 2 3 11 55% S 

16. Muhammad Nur 3 2 2 3 10 50% S 

17. Nur Hidayah 3 3 2 3 11 55% S 

18. Panji Agus Maulana 2 2 2 3 9 45% S 

19. Purya Lesta 3 3 2 4 12 60% S 

20. Rahayu Suwanda 4 4 3 4 15 75% B 

21. Refli Saputra 2 2 1 3 8 40% K 

22. Resa Soleha 4 4 3 4 15 75% B 

23. Riyatul Jannah 3 3 3 3 12 60% S 

24. Rian Aditama 2 3 2 3 10 45% S 

25. Selvi Soraya 2 2 2 3 9 45% S 

26. Shifa Melta 3 2 2 4 11 55% S 

27. Silvia 3 3 3 4 13 65% B 

28. Sopya Yulya 3 2 2 3 10 50% S 

29. Tori Hidayat 3 3 2 3 11 55% S 

30. Yanuar Arif 3 4 3 4 14 70% B 

Jumlah persentase rata-rata 53% S 

 

Keterangan Indikator Minat Belajar: 

1 = Rasa Senang 

2 = Ketertarikan 

3 = Keterlibatan 

4 = Perhatian 

Skala Penilaian Aspek Minat Belajar Peserta Didik6 : 

Skala 5 Kategori Sangat Baik dengan Persentase 81-100% 

Skala 4 Kategori Baik dengan Persentase 61-80% 

Skala 3 Kategori Sedang dengan Persentase 40-60% 

Skala 2 Kategori Kurang dengan Persentase 21-40% 

Skala 1 Kategori Sangat Kurang dengan Persentase 1-20% 

 

                                                           
6 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

y2009), h. 106 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa minat belajar peserta 

didik mengalami peningkatan, yaitu pada saat sebelum penelitian minat 

belajar peserta didik sebesar 39% meningkat pada siklus I menjadi 53% 

dan digolongkan dalam kategori sedang..   

d. Refleksi Siklus I 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa minat belajar peserta 

didik mengalami peningkatan, yaitu pada saat sebelum penelitian minat 

belajar peserta didik sebesar 39% meningkat pada siklus I menjadi 53% 

dan digolongkan dalam kategori sedang,artinya terjadi peningkatan 

persentase sebesar 14%. Namun peningkatan itu belum memenuhi 

indikator keberhasilan sehingga masih harus ada siklus selanjutnya. 

Meskipun desain pembelajaran menggunakan media film ini dapat 

dikatakan bisa berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaanya masih 

terdapat beberapa kendala, setelah menganalisis hasil data yang 

diperoleh pada siklus I dan berdiskusi dengan guru SKI, maka 

didapatkan beberapa hal yang perlu diperbaiki pada pertemuan 

selanjutnya sebagai upaya dalam perbaikan dalam kegiatan 

pembelajaran siklus II, yaitu : 

1. Pendidik meningkatkan keterampilan dalam menerapkan media 

film sehingga keterampilannya dalam memnggunakan media dapat 

lebih baik 
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2. Pendidik harus memberikan informasi yang lebih detail agar peserta 

didik tidak bingung dalam menganalisis film. 

3. Memilih film yang lebih bisa menarik perhatian dan menambahkan 

pengeras suara  untuk memperjelas dalam pemutaran film 

4. Guru harus memotivasi anak agar dapat bisa mengikuti PBM  

dengan baik 

2. Siklus II 

a. Tahap Perencanaan II 

Hal- hal yang dipersiapkan peneliti dalam pembelajaran siklus II adalah 

hasil dari refleksi silus I, hal yang dilakukan adalah : 

1) Mempersiapkan silabus dan menyusun RPP yang akan digunakan 

mengenai materi khulafaur Rasyidin 

2) Membuat desain pembelajaran Khulafaur Rasyidin menggunakan 

media film 

3) Mempersiapkan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik 

4) Menyiapkan sumber belajar berupa LCD, pengeras suara, dan buku 

paket 

5) Mempersiapkan lembar informasi untuk peserta didik dalam 

mengamati film 

6) Mempersiapkan lembar observasi untuk mengetahui minat belajar 

peserta didik 
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b. Tindakan Siklus II 

Pertemuan siklus II terdiri dari 2 kali pertemuan dan dilaksanakan pada 

hari selasa 6 dan 13 September 2016 yaitu pukul 08.30- 09.50 dan 

dihadiri oleh peserta didik yang berjumlah 30, disini penulis masih 

sebagai observer, disini guru menyampaikan materi dengan 

menggunakan desain pembelajran menggunakan media film, dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

Kegiatan Awal : 

1) Pendidik membuka pelajaran dengan salam, doa, serta memriksa 

kehadiran peserta didik melalui absensi dengan mengkondisikan 

semua peserta didik untuk siap belajar. 

2) Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran 

3) Pendidik bertanya tentang materi yang disampaikan minggu lalu. 

4) Pendidik mengkondisikan peserta didik sebelum masuk ke dalam 

materi. 

Kegiatan Inti : 

1) Guru menyiapkan LCD dan mambagi peserta didik menjadi 

beberapa kelompok 

2) Pendidik memutar film tantang gaya kepemimpinan dan 

kepribadian Khulafaur Rasyidin dan menugaskan peserta didik 

untuk mencatat poin sesuai lembar informasi yang diberikan 

pendidik 
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3) Peserta didik diminta mengidentifikasi seluruh gaya kepemimpinan 

Khulfaur Rasyidin dengan berdiskusi secar kelompok 

4) Setelah selesai berdiskusi masing- masing kelompok diminta untuk 

menjelaskan hasil dari diskusi mereka 

5) Setelah selesai guru memberikan peserta didik kesempatan untuk 

saling bertanya  

6) Guru memutar kembali film dan memberikan klarifikasi kembali 

tentang materi yang dipelajari. 

Kegiatan Akhir : 

1) Guru memyimpulkan materi yang baru saja dipelajari 

2) Guru memberikan evaluasi 

3) Guru menutup pelajaran, berdoa, dan dikhiri dengan salam. 

c. Observasi Siklus II 

Selama proses pembelajaran SKI dengan menggunakan media film 

terdaapat beberapa catatan lapangan yaitu : 

Tabel 8 

Catatan Lapangan Siklus II 

 

Siklus I Catatan Lapangan 

Pertemuan ke 2 

dan 2, hari 

Selasa jam 

08.50- 09.50, 

tanggal 6 dan 13 

September 2016 

1. Ketika guru memasuki ruang kelas peserta 

didik terlihat sangat antusias, terlihat dari 

peserta didik telah mempersiapkan bahan dan 

alat belajar diatas meja 

2. Guru terlihat sudah terbiasa mempersipkan 

sumber belajar berupa LCD sehingga waktu 

yang dipaki lebih efisien 

3. Peran gru terlihat lebih baik dalam proses 
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pembeljaran 

4. Disaat diskusi kelompok peserta didik terlihat 

serius dalam berdiskusi kelspu  kebih terlihat 

kondusif 

5. Peserta didik sangat antusias pada saat tanya 

jaawab, banyak siswa yang ingin 

meyampaikan argumentasinya 

6. Ketika guru bertanya secara lisan terhapat 4 

peserta didik dari ke 4 peserta didik bisa 

menjawab pertanyaan dengan baik 

7. Peserta didik sudah banyak mencatat 

mengenai materi- materi yang dijelskan 

8. Dari hasil tugas yang diberikan terlihar peserta 

didikmembuat tugas dengan serius, ditandai 

dengan nilai yang baik dankerapihan dalam 

mengerjakan tugas. 

  

Pada siklus II ini keadaan peserta didik lebih baik dari siklus 

sbelumnya. Dapat kita lihat dari hasil catatan lapangan, peserta didik 

terlihat bersemangat dalam belajar, hal ini terlihat dari  keadaan kelas 

yang sudah kondusif dan peserta didik terlihat lebih aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran, setelah guru bersama peneliti memasuki 

kelas peserta didik sudah mulai mempersiapkan  posisi untuk kegiatan 

belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil observasi, siklus II sudah mengalami peningkatan 

minat  belajar hal ini dapat dilihat dari indikator- indikator yang 

mengacu pada minat belajar sudah banyak terlihat, seperti peserta didik 

selalu memperhatikan penjelasan guru, peserta didik menjaga 

ketenangan dikelas dan juga mencangkup indikator lainnya . pada siklus 

ini peningkatan minat belajar peserta didik sebesar 24% dari siklus I. 
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Untuk melihat distribusi minat belajar peserta didik dalam pelajaran 

SKI pada siklus II dapat dilihat tabel dibawah ini : 

Tabel 9 

Distribusi Minat Belajar Pesera Didik Mata Pelajaran SKI 

Siklus II 

NO NAMA 
INDIKATOR YANG 

DIAMATI 
∑ NILAI KET 

1. Aan Saputra 1 2 3 4 14 70% B 

2. Akmal Paisal 4 3 3 4 14 70% B 

3. Angga Irahim 3 4 3 4 15 75% B 

4. Arya Gading 4 4 3 4 16 80% B 

5. Bizarli 4 4 4 4 14 70% B 

6. Desilia 3 4 3 4 16 80% B 

7. Delvia Sapitri 4 4 4 4 17 85% SB 

8. Deviana 5 4 3 5 15 75% B 

9. Dorif Pirnanda 4 4 3 4 16 80% B 

10. Eli Safitri 4 4 4 4 17 85% SB 

11. Fenti Lestari 4 4 4 5 18 90% SB 

12. Hardiansyah 4 5 4 5 12 60% S 

13. Ilham Rahman 3 3 3 3 15 75% B 

14. Jepri Albuhori 4 4 3 4 15 75% B 

15. Lidia Gustina 3 4 3 5 18 90% SB 

16. Muhammad Nur 4 5 4 5 16 80% B 

17. Nur Hidayah 4 4 4 4 15 75% B 

18. Panji Agus Maulana 4 4 3 4 12 60% S 

19. Purya Lesta 3 3 3 3 17 85% SB 

20. Rahayu Suwanda 5 4 4 5 17 85% SB 

21. Refli Saputra 4 4 4 5 10 50% S 

22. Resa Soleha 2 2 2 4 17 85% SB 

23. Riyatul Jannah 4 5 3 5 16 80% B 

24. Rian Aditama 4 4 4 4 12 60% S 

25. Selvi Soraya 3 3 3 3 15 75% B 

26. Shifa Melta 4 4 3 4 16 80% B 

27. Silvia 4 4 4 4 18 90% SB 

28. Sopya Yulya 4 5 4 5 15 75% B 

29. Tori Hidayat 4 4 3 4 16 80% B 

30. Yanuar Arif 4 4 3 5 17 85% SB 

Jumlah persentase rata-rata 77% B 
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Keterangan Indikator Minat Belajar: 

1 = Rasa Senang 

2 = Ketertarikan 

3 = Keterlibatan 

4 = Perhatian 

 

Skala Penilaian Aspek Minat Belajar Peserta Didik7 : 

Skala 5 Kategori Sangat Baik dengan Persentase 81-100% 

Skala 4 Kategori Baik dengan Persentase 61-80% 

Skala 3 Kategori Sedang dengan Persentase 40-60% 

Skala 2 Kategori Kurang dengan Persentase 21-40% 

Skala 1 Kategori Sangat Kurang dengan Persentase 1-20% 

Berdasarkan dari data hasil observasi siklus II, minat belajar peserta 

didik mengalami peningkatan yaitu minat belajar peserta didik pada 

siklus I sebesar 53% meningkat pada siklus II menjadi 77% dan dalam 

kategori Baik.  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada siklus II 

terjadi peningkatan minat belajar peserta didik yang terlihat dari 

semakin meningkatnya  jika dibandingkan minat belajar sebelumnya. 

Pada siklus II persentase minat belajar siswa sudah optimal atau sudah 

mencapai kriteria keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. 

d. Refleksi Siklus II 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tindakan dan observasi yang 

dilakukan pada siklus II terlihat sudah mencapai hasil yang baik, 

perbaikan yang dilakukan sebagi hasil dari refleksi siklus I berjalan 

dengan baik yang berdampak pada kenaikan minat belajar peserta didik 

mata pelajaran SKI. Maka bisa dijelaskan bahwa penggunaan media 

                                                           
7 Nana Sudjana, Op.Cit, h. 106 
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film dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran 

SKI dengan sangat baik terlihat selalu terjadi peningkatan disetiap 

tindakan siklus pada klasifikasi minat yang tinggi yaitu : 

a) Prasurvey ke siklus ke I meningkat 14% 

b) Siklus ke I kesiklus ke II meningkat 24 % 

Dalam pelaksanaan siklus ke II menurut peneliti sudah mencapai 

hasil yang diharapkan karena telah mencapai target awal indikator 

keberhasilanpeneliti yaitu peserta didik yang memiliki minat belajar 

yang tinggi mencapai 75% sehingga peneliti menyudahi penelitian pada 

siklus II ini. 

Dari data yang diperoleh diperkuat lagi dari hasil wawancara 

dengan peserta didik adapun  hasil wawancara tersebut adalah: 

Peneliti  :  Menurut kamu bagaimana tentang penggunaan media 

  film dalam belajar SKI? 

Peserta didik  :  Menurut saya belajar sambil nonton film sangat  

  menyenangkan, walaupun film yang disampaikan 

  tidak lama tapi cukup menghibur dan memberikan 

  semangat dalam belajar, dengan digunakannya film 

  ini saya dapat membayangkan sejarah itu dengan  

  nyata.8 

                                                           
8 Delvia , Peserta didik, Wawancara, Selasa 13 September 2016 
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Peneliti  :  Menurut kamu bagaimana tentang penggunaan media 

  film dalam bellam belajar SKI ? 

Peserta Didik  :  Film ini sangat membantu dalam mengatasi  

  kebosanan dalam belajar. Karena media film saya 

  jadi tertarik belajar SKI.9 

Dari hasil wawancara diatas dpat kita bahwa, media film yanh 

diterapkan pada mata pelajar SKI telah terlaksana dengan baik, ditandai 

dengan adanya perubahan yang positif sehingga minat belajar peserta 

didik dapat meningkat dan yang terpenting adalah dapat tercapainya 

terget keberhasilan penelitian. Namun diharapkan penerapannya tidak 

sampai disini, guru diharapkan mampu mengadakan tindak lanjut 

dengan berinovasi dan berkreasi terhadap penggunaan media media 

yang dapat membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan untuk 

peserta didik yang selalu bisa menjaga minat belajar peserta didik jadi 

lebih baik lagi.  

 

C. Analisa Data 

Pembahasan analisis data tentang keberhasilan penggunaan media film dalam 

mata pelajaran SKI dengan mengacu kepada hasil pengamatan yang telah peneliti 

lakukan di setiap siklus dan mendapatkan hasil bahwa terdapat peningkatan minat 

belajar peserta didik terhadap mata pelajaran SKI setelah diterapkannya media film. 

                                                           
9 Jepri , Peserta didik, Wawancara, Selasa 13 September 2016 
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Hal ini terbukti dari peningkatan minat belajar peserta didik setelah proses belajar 

mengajar dari siklus I dan siklus II dengan menggunakan media film. Untuk lebih 

jelasnya peningkatan minat belajar peserta didik dapat dilihat dalam tabel dibawah 

ini. 

Tabel 10 

Persentase Peningkatan Minat Belajar Pesrta Didik 

dengan Menggunakan Media Film Mata pelajaran SKI 

Kelas IV di MII Ujung Bom Bandar Lampung 

 

No PBM Presentase Naik dari Kondisi Awal 

1. Pra Siklus 39% - 

2. Siklus I 53% + 14% 

3. Siklus II 77% + 38% 

Tabel  : Peningkatan Minat Belajar Siswa 

 

Dari tabel hasil penelitian diatas, persentase minat tinggi belajar peserta didik 

pada siklus I diketahui sebesar 51%. Artinya terjadi perbaikan dari persentase 

sebelum tindakan, akan tetapi karena persentase minat belajar peserta didik dikelas 

belum mencapai target keberhasilan penelitian yaitu 75%,  maka dari itu peneliti 

melakukan tindakan ke siklus II, setelah hasil tindakan pada siklus ke II , maka 

didapatkan akumulase persentase minat belajar peserta didik dikelas sebesar 77% 

yang artinya penelitian ini telah berhasil karena telah melebihi target keberhasilan 

penelitian yaitu 75%. 

Dari hasil observasi catatan lapangan dan dokumentasi yang telah peneliti 

laksanakan memperoleh kesimpulan bahwa dengan menerapkan media film dalam 

mata pelajaran SKI membawa dampak positif yang dapat meningkatkan minat belajar 

SKI pada peserta didik kelas IV di MII Ujung Bom Bandar Lampung. 



69 
 

Penelitian ini telah dikatakan berhasil dengan menjalankan 2 siklus. Untuk 

melihat lebih jelas keberhasilan penelitian dapat kita lihat pada diagram peningkatan 

minat belajar peserta didik sebagai berikut. 

Gambar 2 

Peningkatan Persentase Minat Belajar dari Tahap Pra Siklus,  

Siklus I dan Siklus II 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang diperoleh dari 

dokumentasi, observasi dan catatan lapangan serta uraian yang telah di paparkan pada 

Bab IV, dapat di simpulkan bahwa: 

1. Penggunaan media film dapat meningkatkan minat belajar peserta didik 

kelas IV pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam materi Khulafaur 

Rasyidin di MII Ujung Bom Bandar Lampung 

2. Diketahui adanya peningkatan minat belajar peserta didik pada pra survey ke  

siklus I meningkat 14%, pada siklus I ke siklus ke II meningkat 24%. Dilihat 

dari hasil siklus I dan II, maka persentase peningkatan pada penelitian ini 

adalah 38%, dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa hasil akumulasi 

pesrsentase minat belajar kategori minat tinggi peserta didik diakhir 

penelitian mencapai 77% dari 30 peserta didik. 

 

B. Saran 

Saya selaku peneliti memiliki beberapa saran yang bersifat konstruktif dan positif 

untuk kemajuan pendidikan di MII Ujung Bom Bandar Lampung, terutama pada mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Adapun saran- saran tersebut adalah : 

1. Kepada para guru hendaknya dapat meningkatkan kemampuan dalam 

menggunakan media pembelajaran melalui kegiatan kelompok kerja guru 
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atau saling berinteraksi antar guru mengenai penggunaan media dalam 

pembelajaran. 

2. Pendidik harus selalu berinovasi dan berkreatifitas dalam mendesain 

pembelajaran salah satunya dengan mengikuti perkembangan zaman dan 

teknologi agar proses pembelajaran yang lebih baik dapat terwujud. 

3. Guru harus memperhatikan aspek psikologis dalam pembelajaran, seperti 

contohnya minat merupakan aspek yang penting dalam pembelajaran, tidak 

hanya fokus terhadap hasil kognitif saja tetapi guru harus bisa 

menyeimbangkan antara kemampuan kognitif,afektif, dan psikomotorik. 

4. Kepada pihak sekolah diharapkan memberikan dorongan serta himbauan 

kepada guru untuk lebih kreakti dalam menyampaikan materi pembelajaran 

dikelas. 

5. Pihak sekolah sebaiknya melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang 

keberhasilan pembelajaran. 

 

C. Penutup  

Sebagai kata akhir penulis mengucapkan Alhamdulillah dan ras syukur kepada 

Allah SWT yang elah memberikan rahmat, hidayah serta kemudahan dalam berfikir 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan ucapan 

terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
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Di dalam penyususnan skripsi ini, penulis menyadari akan adanya kekurangan, 

hal ini karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih harus banyak lagi 

menggali ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tentunya masih jauh dengan apa 

yang diharapkan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritiknya dari 

semua pihak demi penegmbangan dan perbaikan wawasan berfikir penulis. 

Hanya kepada Allah penulis mohon ampun, dan kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih. Semoga 

sripsi ini dapat bermanfaat bagi pendidikan secara umum. Amin Ya Robbal’ Alamin. 
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LAMPIRAN 

 



KISI- KISI DOKUMENTASI 

 

1. Profil MII UjungBom Bandar Lampung 

2. Visi Misi MII Ujung Bom Bandar Lampung 

3. Profil  Guru dan Karyawan MII Ujung Bom Bandar Lampung 

4. Keadaan Siswa, Sarana, dan Prasarana Pembelajaran MII Ujung Bom Bandar 

Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran SKI selama ini 

2. Apakah guru pernah menggunakan media seperti contohnya film? 

3. Menurut kamu bagaimana tentang penggunaan media film dalam belajar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kisi-kisi lembar Observasi Minat Belajar Peserta Didik 

 

 
No.  Aspek Indikator Sub Indikator 

1. Hadir dalam pembelajaran 

2. Antusias dalam mengikuti 

pembelajaran 

3. Tidak ada rasa terpaksa dalam 

mengikuti pembelajaran 

4. Adanya usaha untuk 

menerapkan pengetahuan yang 

di dapat dalam kehidupan 

sehari-hari 

5. Adanya ambisi  pribadi yang 

besar dalam meningkatkan 

prestadi diri dalam belajar 

1. Fokus memperhatikan 

penjelasan guru 

2. Mendengarkan dan mencatat 

materi yang dijelaskan  

3. Adanya respon dari siswa 

ketika guru menjelaskan dan 

bertanya tentang materi 

4. Usaha peserta didik untuk 

memahami materi 

5. Selalu berusaha untuk 

mencapai hasil yang maksimal 

1. Merasa tertarik jika guru 

memberikan tugas 

2. Mengerjakan tugas yang 

dikerjakan 

3. Kualitas tugas yang dikerjakan 

4. Berani mengajukan pendapat 

5. Adanya keinginan untuk 

mempelajari  materi itu 

kembali 

1. Menjaga ketenangan kelas 

2. Aktif dalam diskusi kelompok 

3. Member gagasan yang 

cemerlang 

4. Mengerjakan tugas latihan 

dengan tepat waktu 

5. Tidak segan bertanya kepada 

guru  

 



Pedoman Observasi Minat Belajar Peserta Didik 

 

 

No.  Aspek   

Indikator 

       Sub Indikator 

1 2 3 4 5 

Perasaan Suka/ 

Senang 

     

Perhatian Peserta 

Didik 

     

Ketertarikan Peserta 

Didik 

     

Aktivitas Peserta 

Didik 

     

 



SILABUS 

 

Madrasah   : MII Ujung Bom Bandar Lampung 

Mata Pelajaran : SKI 

Kelas /Semester : IV/I 

Standar Kompetensi : 1. Memahami Sejarah Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Dan 

Media Belajar  

1.1 

menceritakan 

berbagai 

prestasi yang 

dicapai oleh 

Khukafaur 

Rasyidin 

Prestasi 

Khulafaur 

Rasyidin 

1 Mencermati kisah 

Khulafaur Rasyidin 

melalui film Khulafaur 

Rasyidin. 

2 Berdiskusi tentang 

prestasi Khulafaur 

Rasyidin yang menonjol 

3 Tanya jawab tentang 

prestasi Khulafaur 

Rasyidin 

1. Menjelaskan 

berbagai prestasi 

yang dicapai 

Khulafaur Rasyidin 

Tes Tulis 

 

 

Penugasan 

8x40’ 1. Buku paket 

SKI kelas IV  

2. Film 

Khulafaur 

Rasyidin  

1.2 mengambil 

hikmah dari 

prestasi 

Khulafaur 

Rasyidin  

dikaitkan 

dengan 

perkembangan 

kondisi 

sekarang 

Hikmah dari 

prestasi 

Khulafaur 

Rasyidin di 

kaitkan dengan 

perkembangan 

kondisi 

sekarang 

4 Tanya jawab tentang 

hikmah  yang dapat 

diambil dari prestasi  

Khulafaur Rasyidin 

 

5 Berdiskusi tentang 

keterkaiatan prestasi 

Khulafaur Rasyidin 

dengan perkembangan 

kondisi sekarang 

2.   Menjeaskan hikmah 

yang dapat diambil 

dari prestasi 

Khulafaur Rasyidin 

 

3. Mengaitkan prestasi 

Khulafaur Rasyidin 

dengan 

perkembangan 

kondisi sekarang 

   



1.3 meneladani 

kepribadian 

dan gaya 

kepemimpinan 

Khulafaur 

Rasyidin  

Kisah 

kehidupan dan 

kepemimpinan 

Khulafaur 

Rasyidin 

6 menyaksikan film 

tentang kepemimpinan 

Umar Bin Khatab  

 

7 menyaksikan film  

tentang kehidupan Umar 

Bin Khatab dan Ali Abu 

Thalib 

 

8 tanya jawab tentang 

kepribadian dan gaya 

kepemimpinan 

Khulafaur Rasyidin 

4. menjelaskan gaya 

kepemimpinan 

Khulafaur Rasyidin 

 

5. menjelaskan 

kepribadian 

Khulafaur Rasyidin 
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